
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 , מפרץ חיפה37רח. העמלים 
 2624412מיקוד. 

 074.7808400טל. 
 04.8418245 פקס.

 אביב תל 13 סלוניקי קהילת .רח
 6951313מיקוד. 

 074.7808100טל. 
 

  e2550 TIntenza - הליכוןמכשיר 

  מפרט טכני

 MLIN-550Te2  מק"ט

  

  םמאפייני

  ErP 2013מערכת חסכון בחשמל מותאמת לפי   מערכת חסכון בחשמל
InCare™  דרך  שירכמה לתחזוקה שוטפת וזיהוי תקלות במכמערכת חWi-Fi 

  , שדרוגי תוכנה, דפדפן אינטרנט™InCareתמיכה במערכת : Wi-fiחיבור   Wi-Fiחיבור 
 Bluetoothתמיכה בחיבור אוזניות דרך  Bluetoothחיבור 

  עדכוני תוכנה, שמירת תוצאות האימון, על פי בחירת המשתמש לאימון מותאם אישית  USBחיבור 
  HDMIיציאה לחיבור   HDMI יציאת
  תמיכה בחיבור כבל רשת Ethernetיציאת 

 מתקדם TFT "19 מסך מגע  צג תצוגה
Built-in TV System ATSC, DVB-T/T2/C/S, ISDB  

  להעברת מידע Standard C-SAFE מסוג מערכת חיבור C-SAFEחיבור 

Intenzacast 
 / iosמסוג של טלפונים חכמים במערכות הפעלה  (mirroring)תמיכה בסינכרון מסך 

android  
 mm stereo 3.5  אוזניותשקע 

אפשרות להעלאת שומרי מסך מותאמים אישית להעברת הודעות ופרסומות במצב   שומר מסך
  "המתנה" של המכשיר

  שפות מובנות בממשק ההפעלה 18  שפות
   ומדויקבאופן ישיר  להענקת נתוניםקליטת שידור מד דופק באופן אלחוטי, מערכת ל  מד דופק

On-The-Fly האימוןביצוע ן השונות גם במהלך האימו כניותותלהחליף בין  מאפשר  

  אישית הגדרות מותאמות
  ) צליל: כבוי/דלוק2, (Km/Mileיחידת תצוגה: ) 1(

) מין 4) גיל (3) יחידת תצוגה (2) שם (1( :למכשיר, ניתן להגדיר USBכאשר ישנו חיבור 
  ) צליל6) משקל (5(

  נתוני תצוגה
, רחק, מהירות, סיכום אימון, קלוריות, מMETSמד צעדים, זמן, מד דופק, שיפוע, 

  פרופיל אימון
  שניות 60מערכת עצירה אוטומטית כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך   מערכת עצירה אוטומטית

xID (Netpulse) xID login  
  

  נתונים טכניים

 HP AC grade motor 4  מנוע
 Controller /  AC inverterבקר 

  מייל לשעה 0.5-15.6/  קמ"ש 0.8-25  מהירות
  0-15%  שיפוע

  אינץ' X 61 22/  ס"מ X 155 56 מידות משטח הריצה
  , מרוחה בשעווה אינץ') 0.09( מ"מ 2.5  רצועה

   צדיוה שעווה בשני מצופ  משטח ריצה
  ) לספיגת זעזועיםelastomerמצופה פולימר גמיש (  ריפוד

  ליבראות 400/  ק"ג 181  מקסימלי משתמשמשקל 
Step Up Height 27 אינץ' 10.6/  ס"מ  

  

  אפשרויות אימון

ון חוויתי ע"י התמודדות מול המשתמש המוביל בדירוג, מעניקה אימ מרוץתוכנית   מירוץ
 3K, 5K, 10Kבמירוצי 

Fitness Test גלות את תוצאות רמת הכושר שלו בהתבסס על מעניק למשתמש לVO2 max 
standards ,IPPT  

HR Programs 4  :תוכניות אימון דופקConstant HRC, Interval HRC, Hill HRC, Cardio HRC  
Custom Programs 7  אימון מותאמות אישית הניתנות לשמירה על גבי תוכניותUSB לשימוש עתידי חוזר  
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Preset Programs  
 Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10מוגדרות:  תוכניות אימון 25

Weeks Running  

Target Programs 
-10ק"מ), קלוריות ( 1-99דקות), מרחק ( 10-99תוכניות אימון לשיפור הישגים: זמן ( 3

  קל') 2500
Quick Start  מצב הפעלה מהירה של המכשיר  

  

  מידות ומשקל המכשיר

 ס"מ 154ס"מ / גובה:  96ס"מ / רוחב:  215אורך:   מידות המכשיר
  ליבראות) 520ק"ג ( 236  משקל המכשיר

  מ"ס 75: גובה/  מ"ס 109: רוחב/  מ"ס 225: אורך מידות משלוח המכשיר
  ליבראות) 657ק"ג ( 298 משקל המכשיר

 


