550Te Bieżnia - Specyfikacja
Seria Entertainment
Funkcje bieżni
System oszczędzania energii

System spełnia europejskie normy wg Dyrektywy ErP z 2013

On-line Service™

Inteligentny automatyczny system wykrywa konieczność przeprowadzenia przeglądu serwisowego i przesyła dane diagnostyki serwisowej przez Wi-Fi

Obsługa W i-Fi

wsparcie dla usługi On-line Service™

Łącze USB

Pozwala na zapisanie własnych ustawień treningu, wyników treningu, ustawień osobistych, multimediów, diagnostyki On-line Service™ oraz ręczną
aktualizację oprogramowania

Typ wyświetlacza

15-calowy ekran TFT dotykowy, klasy przemysłowej zapewni długie użytkowanie

W budowany system TV

NTSC, PAL i SECAM

Łączność iPhone + iPod

Dostęp i możliwość odtwarzania z ekranu dotykowego własnych list z muzyką i filmami

Gniazdo słuchawkowe

3,5 mm Stereo

W ygaszacz

Możliwość wgrania wiadomości i reklam, które będą wyświetlane w trybie czuwania

W spierane języki

angielski, chiński, koreański, niemiecki, japoński, hiszpański

Monitorowanie tętna

Kodowana bezprzewodowa technologia telemetryczna Polar - wbudowany odbiornik tętna (wymagany nadajnik paskowy)
Cyfrowa technologia kontaktowego pomiaru tętna zapewnia precyzję i niezawodność

Ustawienia własne

(1) Jednostki miary: km lub mile (2) sygnalizator dźwiękowy: włączony lub wyłączony
Po podłączeniu urządzenia USB, użytkownik może dostosować (1) nazwę (2) jednostki odległości (3) wiek (4) płeć (5) wagę (6) sygnał dźwiękowy
Inteligentny system bieżni automatycznie wykryje pamięć USB i priorytetowo załaduje spersonalizowane ustawienia i parametry treningu.

Komunikaty wyświetlacza

Tętno, nachylenie, tempo, czas, METS, kalorie, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu

Funkcje zwiększające wydajność
Silnik

Silnik AC o mocy 4 KM

Kontroler

Przetwornica AC

Prędkość

0,8-25 km/h

W znos

0-15%

Powierzchnia bieżni

56x155 cm

Pas

2,5 mm, woskowany

Blat

Dwustronny, woskowany, odwracalny

Amortyzacja

amortyzator wykonany z elastomerów

Maksymalna masa użytkownika

181 kg

Opcje treningu
W yścig

Ten program to zabawa połączona z wyzwaniem - wyścig z aktualnym mistrzem na dystansie 3, 5, 10 km

Test sprawności

Test określa poziom kondycji ćwiczącego w oparciu o pułap tlenowy (V02 max)

Kontrola tętna

4 programy kontroli tętna w trybie stałego zasilania - Stała kontrola tętna, kontrola tętna z przerwą, kontrola tętna - wzniesienia, tryb Cardio

Program użytkownika

możliwość zapisania na USB 7 programów użytkownika, aby móc je stosować w przyszłości

Programy predefiniowane

25 predefiniowanych programów 4 główne programy treningowe: Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10 W eeks Running

Programy docelowe

3 programy docelowe: Czas (10-99 min), Odległość (1-99 km), Kalorie (10-2500 kcal)

Szybki Start

Opcja Szybki Start jest dostępna.

Funkcje Comfort Fit™
Panel

Przestronny panel zaprojektowany dla komfortu i wygody

Ergonomiczne centrum sterowania Dźwignia regulacji prędkości zapewnia łatwy dostęp podczas treningu
Osłona silnika

Opływowy kształt pokrywy zapewnia przestrzeń do wygodnego trenowania

Wymiary urządzenia
Obrys

dł./szer. 2145x960 mm

W ymiary produktu

dł./szer./wys. 2145x960x1535 mm

W aga netto produktu

262 kg

W ymiary przesyłki

dł./szer./wys. 2245x1085x745 mm

W aga brutto przesyłki

282 kg

