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   UBi550Intenza - אופנייםמכשיר 

  מפרט טכני

 MLIN-550UBi  מק"ט

  

  םמאפייני

  ErP 2013מערכת חסכון בחשמל מותאמת לפי   מערכת חסכון בחשמל
Smart Energy System™   .אלחוטית. ניתן להפעיל את קונסולת המכשיר ללא שימוש בפדלים  

InCare™  מערכת חכמה לתחזוקה שוטפת וזיהוי תקלות במכשיר  
  עדכוני תוכנה, שמירת תוצאות האימון, על פי בחירת המשתמש לאימון מותאם אישית  USBחיבור 

OptiTrain™ 

המשתמש מסוגל להתאמן בדרגת התנגדות קבועה ללא קשר ותלות  "Bike"במצב 
  הפדלים דיוושבמהירות 

המשתמש מסוגל להתאמן בעוצמת עומס קבועה הנמדדת בוואט,  "Power"במצב 
מותאמת להתנגדות. ניתן להוריד באופן פשוט את נתוני האימון מהירות הפדלים  כךלפי

 לניתוח הביצועים

  Uni-Dialמערכת ניווט 
מערכת נוחה ופשוטה הכוללת שימוש בכפתור יחיד מרכזי לניווט ושליטה על ממשק 

  המכשיר

InZone™  מעניק למשתמש תצוגה ויזואלית במהלך האימון על נתוני האימון, לשיפור הישגים
  האימון וביצועי

  מערכת לקליטת שידור מד דופק באופן אלחוטי, להענקת נתונים באופן ישיר ומדויק   מד דופק
On-The-Fly מאפשר להחליף בין תוכניות האימון השונות גם במהלך ביצוע האימון  

  אישית מותאמותהגדרות 
  ) צליל: כבוי/דלוק2, (Km/Mile) יחידת תצוגה: 1(

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

  תווים לתצוגה מקיפה של נתוני האימון 18, כולל Dot-Matrix"גדול, מסוג " LEDמסך   צג תצוגה

  נתוני תצוגה
, קלוריות, מרחק, מהירות, סיכום אימון, METSמד דופק, שיפוע, מד צעדים, זמן, 

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

  להעברת מידע Standard C-SAFEמערכת חיבור מסוג  C-SAFEחיבור 
MYE audio kit   תמיכה למערכת שמעMYE audio receiver  

  

  נתונים טכניים

  גנרטור תלת פאזי
Self-powered hybrid generator מעניק ביצועים חלקים, קבועים ופעולה שקטה של ,

  המכשיר
Belt Drive .מערכת חלקה ושקטה. תחזוקה שוטפת מינימלית 
  ביצועים מעולים וחלקים ציר תחתון

 EN957-5דרגות התנגדות שונות בהתאם לתקנים האירופאיים החדשים  40  דרגות התנגדות
  סל"ד) 20-וואט (רמה אחת ב 6  רמת וואט מינימלית

  סל"ד) 150-ב 40וואט (רמה  640  רמת וואט מקסימלית

  מסגרת
. מבנה המאפשר עליה/ירידה באופן יציב ועמיד חדשני, בעלת עיצוב מאסיביתמסגרת 

  .כנגד קורוזיהטובה אלומיניום למראה אלגנטי ונאה ולהענקת עמידות רכיבי  פשוט ונוח.

 מאחזי יד
בה יכרב מקסימליתים להענקת נוחות כידון ארגונומי בעל אלמנטי תמיכה לאזור המרפק

  כביש בתנוחת
  גם בביצוע אימונים אינטנסיביים וקשים נוחות מקסימליתמושב ארגונומי להענקת   מושב

  שינוי גובה המושב

יתן גובה המושב באופן מדויק על פי בחירת המשתמש לנוחות מושלמת. נ מנגנון לשינוי
יחס המרחק בין  ס"מ להתאמה מיטבית של 193-ס"מ ל 147-לשנות את גובה המושב מ

ל הברכיים ומאפשרת לבצע אימונים הברך לפדל. התאמה נכונה מפחיתה את הלחץ ע
  בצורה נוחה יותר.

  דוושות ארגונומיות, מרווחות, לאחיזה ותמיכה נוחה ומיטבית.   דוושות
  ונים במהלך השימוש במכשיר: טלפונים, נגני מוזיקה ניידיםיזרים שמנשא לאחסון אב  מנשא לאביזרים

  ליטר 1מנשא כפול לאחסון בקבוקי שתייה של   בקבוקי שתייהמנשא 
  ליבראות 400ק"ג /  181  משתמש מקסימלימשקל 

  ס"מ 193 – 147  טווח גובה המשתמש
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  אפשרויות אימון

מעניקה אימון חוויתי ע"י התמודדות מול המשתמש המוביל בדירוג,  מרוץתוכנית   מירוץ
 1K, 2K, 4Kבמירוצי 

Fitness Test  מעניק למשתמש לגלות את תוצאות רמת הכושר שלו בהתבסס עלVO2 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  

Preset Programs  
 Hill, Interval, Weight Loss, Cross Train, Step by: תוכניות אימון מוגדרות 6

Step, Strength 

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

  קל') 2500
Quick Start  מצב הפעלה מהירה של המכשיר  

  

  מידות ומשקל המכשיר

 ס"מ 146ס"מ / גובה:  67ס"מ / רוחב:  122אורך:   מידות המכשיר
  ליבראות) 150ק"ג ( 68  משקל המכשיר

  מ"ס 104: גובה/  מ"ס 24: רוחב/  מ"ס 148: אורך מידות משלוח המכשיר
  ליבראות) 171ק"ג ( 78 משקל המכשיר

 


