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   e2TE550Intenza - אליפטיקלמכשיר 

  מפרט טכני

 MLIN-550ETe2  מק"ט

  

  םמאפייני

  ErP 2013מערכת חסכון בחשמל מותאמת לפי   מערכת חסכון בחשמל

ECO Power Saving  
המופקת במהלך האימון בניגוד להפעלה במהלך האימון, המכשיר ינצל את האנרגיה 

 החשמלית. מערכת חסכונית וירוקה.
InCare™  מערכת חכמה לתחזוקה שוטפת וזיהוי תקלות במכשיר  

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

  לאימון מותאם אישית על פי בחירת המשתמש, שמירת תוצאות האימון, עדכוני תוכנה  USBחיבור 
  HDMIיציאה לחיבור   HDMIיציאת 

  תמיכה בחיבור כבל רשת Ethernetיציאת 
 מתקדם TFT "16מסך מגע   צג תצוגה

Built-in TV System ATSC, DVB-T/T2/C/S, ISDB  
  להעברת מידע Standard C-SAFEמערכת חיבור מסוג  C-SAFEחיבור 

Intenzacast 
 / iosבמערכות הפעלה של טלפונים חכמים מסוג  (mirroring)תמיכה בסינכרון מסך 

android  
 mm stereo 3.5  שקע אוזניות

  שומר מסך
אפשרות להעלאת שומרי מסך מותאמים אישית להעברת הודעות ופרסומות במצב 

  "המתנה" של המכשיר
  מובנות בממשק ההפעלה שפות 18  שפות

  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 הגדרות מותאמות
) מין 4) גיל (3) יחידת תצוגה (2) שם (1למכשיר, ניתן להגדיר: ( USBכאשר ישנו חיבור 

  ) צליל6) משקל (5(

  נתוני תצוגה
סיכום אימון, פרופיל  ,SPM קלוריות, מרחק, וואט, , זמן,שיפוע, מד התנגדותמד דופק, 

  אימון
xID (Netpulse) xID login  

  

  נתונים טכניים

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

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

 EN957-9דרגות התנגדות שונות בהתאם לתקנים האירופאיים החדשים  40  דרגות התנגדות
  )SPM 40-ב 1וואט (רמה  15  רמת וואט מינימלית

  )SPM 150-ב 40וואט (רמה  630  רמת וואט מקסימלית
  )ᴼ13-ᴼ40דרגות שונות ( 16  שיפוע

Step Up Height 35 ) אינץ') 13.7ס"מ  
  אינץ') 20.4-21.6ס"מ ( 52-55 אורך פסיעה 

  אינץ') 2.3ס"מ ( 6 מרווח בין הדוושות

מסגרת מאסיבית בעלת עיצוב חדשני, יציב ועמיד. מבנה המאפשר עליה/ירידה באופן   מסגרת
  .ונאהפשוט ונוח. רכיבי אלומיניום למראה אלגנטי 

Ergo Bar Control Centre  חיישני דופק ולחצני שינוי שיפוע המכשיר ארגונומיים, ממוקמים בצורה נוחה לשינוי
  במהלך אימון

הכוללים אחיזה רכה, לאימונים נוחים ולהענקת יציבות   גונומיותדוושות רחבות ואר דוושות
  מיטבית במהלך האימון

  מנשא לאחסון אביזרים שונים במהלך השימוש במכשיר: טלפונים, נגני מוזיקה ניידים  מנשא לאביזרים
  ליטר 1מנשא כפול לאחסון בקבוקי שתייה של   מנשא בקבוקי שתייה

  ליבראות 400/ ק"ג  181  משקל משתמש מקסימלי
  ס"מ 193 – 147  טווח גובה המשתמש
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  אפשרויות אימון

ל המשתמש המוביל בדירוג, מעניקה אימון חוויתי ע"י התמודדות מו מרוץתוכנית   מירוץ
  500M, 1K, 2Kבמירוצי 

Fitness Test  מעניק למשתמש לגלות את תוצאות רמת הכושר שלו בהתבסס עלVO2 max 
standards. Test method Astrand-Rhyming 

HR Programs 4  :תוכניות אימון דופקHR Zone, Interval, Hill, Cardio Strength  
Custom Programs 2  תוכניות אימון מותאמות אישית הניתנות לשמירה על גביUSB לשימוש עתידי חוזר  

Preset Programs  
 ,Interval, 1:2 Interval, 1:1 Interval, 3 step interval 1:3: תוכניות אימון מוגדרות 10

Easy Hill, Rolling Hills, Peak, Hill Step, HITT Beginner, HITT Advanced 

Target Programs 
ק"מ), קלוריות  0.5-99.9דקות), מרחק ( 10-99תוכניות אימון לשיפור הישגים: זמן ( 3
  קל') 10-9999(

Quick Start   המכשירמצב הפעלה מהירה של  
  

  מידות ומשקל המכשיר

 ס"מ 172ס"מ / גובה:  84ס"מ / רוחב:  209אורך:   מידות המכשיר
  ליבראות) 428ק"ג ( 194  משקל המכשיר

  מ"ס 100: גובה/  מ"ס 78: רוחב/  מ"ס 220: אורך מידות משלוח המכשיר
  ליבראות) 551ק"ג ( 250 משקל המכשיר

  

 


