
EXERCISE EQUIPMENTS
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Το βαςικό πλεονζκτθμα του ελλειπτικοφ είναι ότι προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ αερόβια 

άςκθςθ με τθν ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ χεριϊν και ποδιϊν, που τονϊνει τισ μεγάλεσ μυϊκζσ 

ομάδεσ χωρίσ κραδαςμοφσ, μθδενίηοντασ τον κίνδυνο τραυματιςμοφ. Βελτιϊνει 

αποτελεςματικά το καρδιοαναπνευςτικό ςφςτθμα και τον μεταβολιςμό και είναι απόλυτα 

αςφαλζσ ακόμθ και για άτομα με μυοςκελετικά προβλιματα. Βελτιϊνει τθν ιςορροπία, τθν 

κινθτικότθτα και αυξάνει τθν αντοχι. Προςφζρει αερόβια άςκθςθ χαμθλϊν κραδαςμϊν 

βοθκϊντασ ςτθν καφςθ κερμίδων. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλθ τθν οικογζνεια και 

είναι κατάλλθλο για όλεσ τισ θλικίεσ. 

Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά τα χαρακτηριςτικά που θα πρζπει να προςζξεισ:
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΛΛΕΙΠΣΙΚΩΝ:

✓ Μαγνητικά:
Τα μαγνθτικά ελλειπτικά δεν χρειάηονται τθν παροχι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για να 
λειτουργιςουν κακϊσ όλθ θ ενζργεια παράγεται από τθν κίνθςθ του χριςτθ κατά τθν διάρκεια 
τθσ άςκθςθσ.  Η ρφκμιςθ τθσ αντίςταςθσ γίνεται χειροκίνθτα από τον μοχλό ςτο μπροςτινό 
ςθμείο του ελλειπτικοφ. Όςο πλθςιάηουν οι μαγνιτεσ ςτον τροχό (+) ανεβαίνει ο βακμόσ τθσ 
αντίςταςθσ και το αντίςτροφο (-).
Διακζτουν λιγότερα επίπεδα  αντίςταςθσ από θλεκτρομαγνθτικά ελλειπτικά.

✓ Ηλεκτρομαγνητικά:
Και ςε αυτι τθν κατθγορία των ελλειπτικϊν θ αντίςταςθ ελζγχεται από μαγνιτεσ που βρίςκονται 
κοντά ςτο δίςκο του ελλειπτικοφ. Ωςτόςο διακζτουν μαγνθτικό ςφςτθμα αντίςταςθσ ελεγχόμενο 
από το computer, και απαιτείται θ ςφνδεςθ με το θλεκτρικό ρεφμα μζςω adaptor για να 
λειτουργιςουν. Στα θλεκτρομαγνθτικά ελλειπτικά ςυναντάμε περιςςότερα επίπεδα αντίςταςθσ 
ςυγκριτικά με τα μαγνθτικά, κακϊσ και προ-εγκατεςτθμζνα προγράμματα. 

3



Μζτρηςη Καρδιακών Παλμών
Όλα τα ελλειπτικά τθν Energetics διακζτουν αιςκθτιρεσ αφισ ςτισ χειρολαβζσ για τθν μζτρθςθ των καρδιακϊν παλμϊν.

ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΕΙΠΣΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ENERGETICS

Οθόνη
Όλα τα ελλειπτικά τθσ Energetics αναγράφουν ςτθν οκόνθ πλθροφορίεσ και μετριςεισ όπωσ είναι θ ταχφτθτα, ο χρόνοσ, θ 
απόςταςθ, οι καρδιακοί παλμοί, και υπολογίηουν τθν κατανάλωςθ κερμίδων με αποτζλεςμα να ελζγχουμε ςυνεχϊσ τθν 
επίδοςθ.  Τα θλεκτρομαγνθτικά ελλειπτικά όπωσ είναι το E3.1 / E4.1 αναγράφουν επιπλζον ςτθν οκόνθ τισ ενδείξεισ Recovery, 
body fat, Watt, Rpm (περιςτροφζσ των πεντάλ ανά λεπτό) και ODO.  

Οπίςθιοσ τροχόσ
Όλα τα ελλειπτικά τθσ Energetics διακζτουν οπίςκιο τροχό δθλαδι ο τροχόσ κίνθςθσ βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του ελλειπτικοφ.

Μήκοσ διαςκελιςμοφ
Το μικοσ του διαςκελιςμοφ είναι θ μζγιςτθ απόςταςθ που μπορεί να διανφςει κάκε πεντάλ. Το κατάλλθλο μικοσ διαςκελιςμοφ 
για κάκε χριςτθ υπολογίηεται με βάςθ το φψοσ του. 
Μήκοσ διαςκελιςμοφ: E3.1: 30 cm.

E4.1: 33 cm.
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ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΕΙΠΣΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ENERGETICS

Προγράμματα και Συνδεςιμότητα
Τα θλεκτρομαγνθτικά ελλειπτικά τθσ Energetics (E3.1/E4.1)  διακζτουν προεγκατεςτθμζνα προγράμματα προπόνθςθσ που βοθκοφν ςτθν 
αποτελεςματικότερθ και πιο ολοκλθρωμζνθ άςκθςθ. Τα προγράμματα αυτά καλφπτουν όλα τα επίπεδα φυςικισ κατάςταςθσ, βοθκοφν 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων, είτε αυτόσ είναι θ απϊλεια βάρουσ, είτε θ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ.
Μπορείσ ακόμα και να δθμιουργιςεισ  το δικό ςου εξατομικευμζνο πρόγραμμα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςου. Το ελλειπτικό τθσ 
Energetics E4.1 διακζτει επιπλζον τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με  Bluetooth και μπορεί να ςυνδεκεί ςε εφαρμογζσ όπωσ το kinomap και το 
iConsole. Με τθ βοικεια των  εφαρμογϊν ο χριςτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε πραγματικζσ διαδρομζσ και χάρτεσ ςε όλα τα μζρθ τθσ 
γθσ, να παρακολουκεί διαδραςτικά βίντεο προπονιςεων και να κρατάει  το αρχείο των δεδομζνων τθσ προπόνθςθσ του. Μπορεί ακόμα ν’ 
αλλθλοεπιδράςει με άλλουσ χριςτεσ μζςω τθσ πλατφόρμασ ςε πραγματικό χρόνο (live) και να κοινοποιεί τ’ αποτελζςματά.  

Προεπιλεγμζνα προγράμματα και ςυνδεςιμότητα :  E3.1 12 προγράμματα από τα οποία τα 6 είναι εγκατεςτημζνα.
Προγραμματιςμόσ του ανώτατου ορίου των καρδιακών παλμών.
3 προγράμματα μζτρηςησ για τον ζλεγχο του καρδιακοφ παλμοφ 
(60%, 75%, 85%).
Δυνατότητα προςωπικοφ προγραμματιςμοφ ( 1 program).
Δυνατότητα προγραμματιςμοφ ( manual).

E4.1 12 προεγκατεςτημζνα προγράμματα.
Πρόγραμμα για αρχάριουσ , για προχωρημζνουσ, πρόγραμμα sporty , 
cardio καθώσ και πρόγραμμα Watts και δυνατότητα ςφνδεςησ με τισ 
εφαρμογζσ kinomap και iConsole.
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Εγγφηςη

Τελευταίο και πολφ ςθμαντικό είναι θ εγγφθςθ που παρζχουμε ςτα ελλειπτικά. Η εγγφθςθ ιςχφει για δφο (2) ζτθ από 
τθν θμερομθνία αγοράσ του προϊόντοσ ςτα θλεκτρονικά μζρθ.
Η εγγφθςθ ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία αγοράσ ςτα υλικά τριβισ (ρουλεμάν, ιμάντασ, δίςκοσ, τροχόσ). 
Αναλυτικά οι όροι εγγφθςθσ αναγράφονται ςτο εγχειρίδιο που διακζτουν τα ελλειπτικά ςτθν τελευταία ςελίδα .

ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΕΙΠΣΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ENERGETICS
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ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΣΙΚΟ:

E2.1

 Χειροκίνητη ρφθμιςη αντίςταςησ ςε             
8 επίπεδα μζςω του μοχλοφ ςτο μπροςτινό
ςημείο του ελλειπτικοφ.

Ομαλή κίνηςη κατά την διάρκεια τησ 
άςκηςησ χωρίσ θόρυβο.

Δεν απαιτεί  ςφνδεςη ςε ηλεκτρικό ρεφμα 
για να λειτουργήςει.
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ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΕΛΛΕΙΠΣΙΚΑ:

Ε3.1 /Ε4.1

 Η ρφθμιςη αντίςταςησ  πραγματοποιείται
από την οθόνη.

 Διαθζτουν περιςςότερα  επίπεδα 
αντίςταςησ  καθώσ και προεγκατεςτημζνα
προγράμματα.

 Απαιτεί  ςφνδεςη ςε ηλεκτρικό ρεφμα για
να λειτουργήςει.

Το ελλειπτικό Ε4.1 προςφζρει επιπλζον 
ςφνδεςη με τισ εφαρμογζσ Kinomap & 
I Console.
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