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HYPERVIBE MINIG10

O

App Store

Bolted Tower*

To co oferuje G10 Mini to moc urządzenia przenośnego z wychyle-

 niem naprzemiennym bocznym PIVOTAL . Teraz  HyperVibe oferuje  

platformę z połączeniem Bluetooth , które w wygodny sposób

pozwala sterować urządzeniemoraz wyświetla wiele ćwiczeń, które 

możesz w prosty sposób wyświetlić na smartfonie, tablecie.  

Aplikacja HyperVibe G10 app  G10 Mini daje Ci dostęp do ponad 

40 programów ale także krok po kroku pokazuje jak wykonać  

poszczególne ćwiczenia. 

Intuicyjny panel kontrolny z 
30s, 60s, 90s czasami ćwiczeń 
w standardzie. 

Wygodny pilot do sterowania 
z opcja wybrania czasu ćwiczenia 

Możliwość połączenia Bluetooth 
ze smartfonem , tabletem . 
C. zytelny wskażnik połączenia  

iOS and Android app 
pozwala kontrolować pracę 
urządzenia oraz  40 gotowych 
programów. W przyszłości 
ponad  100 ćwiczeń . 

Możliwosc używania gum   
oprowych dostepnych w zestawie

8mm
wychylenie

5-25 Hz

10g
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HYPERVIBE HOMEG14

App Store

Platforma do wibroterapii/wibrotreningu do uzytku w gabinecie  
fizjoterapii oraz użytku domowego z ergonimiczna porecza. 
Platforma wytwarza ruchy wahadłowe boczne z czestotliowscia  
w zakresie 5-30 Hz.Wbudowany ekran LCD z mozliwością sterowania 
platformy ze smartfona, tabletu . Aplikacja w łatywy sposób 
HyperVibe app aplikacja pozwala na korzystanie z ponad 100 cwiczen , 
i pokazuje uzytkownikowi on line jak wykonac poszczegolne cwiczenia,
Gumy oporowe dołaczone do zestawu aby aktywnie cwiczyc k.gorne.

Stabilna ergonomiczna  
konstrukcja . 

Gumowe wykonczenie platformy, 
ze znacznikami Low, Medium, High 
ułatwia korzystanie z platformy. 

Przyciski na platformie i ekranie LCD 

Mozliwosc doczepienia gum oporowych 
w zestawie

kolorowy ekran dotykowy 
z cwiczeniami video , ponad 
100 cwiczen w  40 celach  
prozdrowotnych . 

Połaczenie z  Android and WiF  
pozwala na upgrade on line 
softwaru i programów cwiczen 

8mm
wychylenie

5-30 Hz

14g
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HYPERVIBE PROG17

Wypadkowa intensywności ćwiczeń (wychylenia ) oraz częstotliowsci 
daje możliwość otrzymania aż 17 G siły przy której Twój trening   
stanie się bardziej efektywny .  Platforma G17 to połaczenie designu 
i  wielkich możliwosci jakie daje szeroki zakres czestotliwosci 5-35 Hz 
kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD zapewni komfort w korzystaniu 
z aplikacji i oprogramowania z gotowymi ćwiczeniami .

Amplituda wychyleń  platformy 0-7 mm w połączeniu z częstotli- 
woscią daje możliwosc wykorzystania w pełni mozliwosci bocznych 
wibracji i wykorzystania platformy w rehabilitacji, sporcie .  

 

Precyzyjnie dobrany kształt 

Najnowsza technologia 
PureWave® pozwala efektywniej 
i ciszej przekazywać wibracje

4 x mocowania na platformie 
pozwalaja jeszcze efektywniej
korzystać z taśm  oporowych  
dla ćwiczeń k.górnych 

opatentowany ergonimiczny  
krztałt poręczy

Kolorowy ekran dotykowy  LCD  

Na zywo prezentowana 
sila G wraz ze znacznikami Low,
Medium, High na platformie 

Intuicyjna i łatwa  
obsługa monitora  

Ponad 100 ćwiczen i 40 
programów dedykowanych
w różnych wskazaniach  

7mm
wychylenie

5-35 Hz

17g



HYPERVIBE poręczBOLTED
Ergonomiczna poręcz do G10 MINI Szybki montaż śrubami  
tpozwala na nową jakość w korzystaniu z platformy.

Uchwyt na smartfon /Tablet 

.

Wygodna poręcz do pochwytu 

Stabilna , ergonomiczna konstrukcja

Nowa jakość :
MINIG10

Opatentowany design poreczy

Kompatybilny z G10 MINI 

tylne kółka do przemieszczania
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Twój Dealer : 

ARTEAM Zaopatrzenie rehabilitacyjne
biuro@arteam-medyczny.pl
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