Hangi jenerasyona aitsin?

PROFESYONEL
PAKET

3."Nesil Elektrostimülasyon
Elektrostimülasyon veya elektrofitness, 20 dakika içinde 350 kasın
aynıanda kasılmasını sağlayan bir kas aktivasyon sistemidir. HAFTADA
SADECE 2 KEZ.

Biyoempedans Ölçüm Cihazı
Elektriksel biyoempedans ile vücut dokularını derinlemesine analiz
edebiliyor ve kas kütlesi, yağ kütlesi, kemik dokusu, viseral yağ oranı,
vücut kitle indeksi gibi değerleri ölçebiliyoruz.

Canlı Takip
Egzersiz sırasında harcanan kalori, nabız, antrenman bölgeleri ve
antrenmanın etkisi gibi fizyolojik parametrelerin takibi.

Sanal Antrenör
Kullanıcıya özgürce antrenman yapma olanağı sunan, farklı seviyelerde
250 ‘den fazla egzersiz ve antrenman takibi.

Antrenman Sonu Raporu
Seans sonunda gerçekleştirilen antrenman verilerini rapor halinde
otomatik olarak gönderen eşsiz sistem.

3. Nesil Elektrostimülasyon
EMS Revolution® kullanıcılarına sınırsız hareket özgürlüğü sunan cihazıyla
otomatik egzersiz kontrolü sağlayan, piyasadaki ilk kapsamlı ekipman
konseptidir. Farklı antrenman programları, canlı takip yazılımı, sanal antrenörü
ve otomatik sonuç raporu ile spor merkezleri ve kişisel kullanım için eşsiz bir
çözümdür.
3. nesil, en yeni, gelişmiş entegre elektrostimülasyon teknolojisidir. Piyasadaki
cihazların hareket kısıtlaması, bağlantı kopukluğu gibi sorunlarına çözüm
bulan ilk sistemdir. Bu eşsiz teknoloji sayesinde, birinci ve ikinci neslin tüm
avantajlarından yararlanırken önceki nesillerin dezavantajlarını bertaraf etmiş
oluyoruz.
Kontrol ünitesinin tüm fonksiyonlarını elektrostimülasyon giysisine takılan
kompakt bir cihazda birleştirmenin yolunu keşfettik. Böylece kablosuz bağlantı
olmadığı için sınırsız hareket özgürlüğü ve stabil bir bağlantı elde ediyoruz.
Ek olarak, pakette yer alan, antrenman sırasında parametrelerin değiştirilmesini
sağlayan kontrol kumandası sayesinde antrenörler, eş zamanlı olarak farklı
cihazlar üzerinde tam kontrol sahibi olacak.

Farklı nesiller arasında karşılaştırma
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Çoklu Kullanıcı

Yok
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Limitsiz

Teknik Özellikler
10 bağımsız kanal
(Ön /Arka Üst Bacak - Kalça - Ön
Karın - Yan Karın - Bel -Sırt- Göğüs Ön /Arka Üst Kol)

Pil Ömrü: 48 saat
Kapsama Alanı: Sınırsız
(Piyasada tek)
Stabil bağlantı

Tanımlanmış farklı programlar
(Kas gelişimi, Zayıflama / Kardiyo,
Anti-selülit, Rahatlama / Gevşeme)
Ayarlanabilir Parametreler
(Frekans 0-250 Hz, Derinlik 0-500
msg, Kasılma-Gevşeme süresi)

Kullanıcı Özgürlüğü
Sınırsız Kullanıcı
Hareket özgürlüğü

Biyoempedans Ölçüm Cihazı
Paketimizde vücut doku analizi yapan biyoempedans ölçüm cihazı
bulunur.
Elektriksel biyoempedans ile vücut dokularını derinlemesine analiz edebiliyor
ve kas kütlesi, yağ kütlesi, kemik dokusu, viseral yağ oranı, vücut kitle
indeksi gibi değerleri ölçebiliyoruz.
Tabandaki 4 elektrot sayesinde monitörler, kas dokularının arasindaki sıvıda
dolaşan ve yağ dokusuna gelince dirençle karşılaşan (biyoempedans olarak
adlandırılan) düşük frekanslı güvenli bir sinyal gonderir.
Elde edilen direnç ile kullanıcıların cinsiyeti, boyu ve kilosu dikkate alınarak
vücut yağ oranı hesaplanır.

% yağ oranı
% su miktarı
% kas kütlesi
% iç organ yağ oranı
bazal metabolizma hızı
vücut kitle endeksi

Fizyolojik Parametrelerin Canlı Takibi
EMS Revolution® canlı takip yazılımı, antrenman esnasında yakılan
kalori, antrenman bölgeleri, nabız, antremanın etkisi gibi fizyolojik
verileri toplar.
EMS canlı takibi başlatmak ve doğru izleme yapabilmek için,
kullanıcılarımızın EMS Bio-Suit’i giymesi, fizyolojik bilgilerini uygulamaya
girmesi ve nabız ölçüm cihazının çalıştığından emin olması gerekir.
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Sanal EMS Antrenörü
Her seviyeye uygun 250 ‘den fazla egzersiz içeren sanal antrenör sayesinde
kullanıcılar, sadece bir kaç seansta elektriktrostimülasyonun farkını
gözlemleyebilecekler.
EMS sayesinde sınırsız sayıda kullanıcı, tek bir antrenörle güvenli bir şekilde
egzersiz yapma imkanına sahip.
EMS Revolution®canlı izleme yazılımı tarafından toplanan veriler ve antrenman
optimizasyonu müşteri güveni sağlayacak.
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Sonuç Raporu ve Takip
Müşteri için en önemli şey, antrenmanın ne kadar etkili olduğunu bilmektir.
Yazılımımız sayesinde spor merkezinizi daha ilgi çekici hale getirecek ve
rekabette kendinizi öne çıkaracaksınız.
Sizlere her seanstan sonra otomatik olarak egzersiz raporu gönderen
benzersiz bir sistem sunuyoruz.

Sonuç raporunuz

EMS Revolution® 3. Nesil
Profesyonel Paket (Çoklu Kullanıcılı)
EMS Revolution®
3. NESİL PROFESYONEL PAKET
2 adet Gelişmiş 3. Nesil EMS
Revolution®cihazı
2 adet EMS Bio-Suit (Neopren +
elektrotlar + tam kablo seti + pazu
bantları)
Kontrol kumandası
8 set EMS iç çamaşırı
2 set stres topu
Su spreyi

EMS MONITORING STUDIO
YAZILIMI
1 adet Tablet / Laptop
2 adet yeni nesil optik nabız
ölçüm cihazi
2 canlı takip yazılım lisansı Fizyolojik parametrelerin canlı
takibi
2 sanal antrenör yazılım lisansı
(250 ‘den fazla egzersiz)
2 otomatik sonuç raporu yazılım
lisansı
EKSTRALAR
Biyoempedans ölçüm cihazı
Kullanıcı kılavuzu
Eğitim kursu
Profesyonel EMS eğitim sertifikasi

EMS Revolution® 3. NESİL
PROFESYONEL PAKET

www.emsrevolution.com

info@emsrevolution.com

