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POWERBOARD 2.1 URZĄDZENIE FITNESS

Trening wibracyjny na PowerBoard 2.1 intensywnie stymuluje mięśnie, jednak bez obciążania stawów. Wibracje wyzwalają impuls powodujący 

rozluźnienie mięśni, po którym następuje ich samoczynny skurcz. Impulsy przenoszone są na całe ciało, a co za tym idzie – pobudzają niemal 

wszystkie mięśnie. 

Ilość skurczów i rozkurczeń na minutę uzależniona jest od częstotliwości wibracji. Przy częstotliwości na poziomie ok. 13 Hz /s (prędkość 20) 

dochodzi do ok. 700 takich cykli, jednak już początkowe prędkości urządzenia, zapewniające ok. 30 – 50 skurczów na min., znacznie zwiększają 

metabolizm, stymulują krążenie krwi i wpływają na poprawę koordynacji fizycznej. 

Ćwicząc 3x w tygodniu po 15 min. pierwsze efekty zobaczymy już po niespełna miesiącu – dwa razy szybciej, niż przy tradycyjnym treningu. 

JAK DZIAŁA POWERBOARD 2.1?



Urządzenie PowerBoard 2.1

Wymiary 79 x 48 x 14,5 cm

Waga netto/brutto  22 kg/25 kg

Max. obciążenie 120 kg

Zasilanie AC 220-240 V ~ 50/60 Hz

Moc znamionowa max. 250 Watt

Częstotliwość 5,6 Hz – 13,6 Hz

Amplituda 0 – 18mm

Poziomy prędkości 1 – 20

Zalecany czas pracy 15 minut

Certyfikaty 

DANE TECHNICZNE

POWERBOARD 2.1 URZĄDZENIE FITNESS MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA CO MOGĘ OSIĄGNAĆ Z POWERBOARD 2.1?
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> Pobudzenie spalania tkanki tłuszczowej

> Zewnętrzną i wewnętrzną stymulację mięśni

> Wzmocnienie napięcia mięśniowego

>  Zwiększenie efektywności treningu i skrócenie czasu 
jego trwania

>  Pobudzenie krążenia krwi, a przez to zwiększenie 
wydolności

> Szybsze usuwanie toksyn

> Zwalczanie i przeciwdziałanie deformacjom postawy

>  Możliwość odbycia indywidualnego, wszechstron-
nego treningu 

> Poprawę równowagi i koordynacji

> Stymulację tkanek twardych (kości)



CZYM RÓŻNI SIĘ POWERBOARD 2.1 OD INNYCH PLATFORM WIBRACYJNYCH

POWERBOARD 2.1 INNE PLATFORMY

Wszystkie elementy PowerBoard: gumowa nakładka 
antypoślizgowa, rama, tworzywo, z którego wykonano 
platformę, są najwyższej jakości, co gwarantuje trwałość 
urządzenia i zapewnia bezpieczeństwo jego pracy. 

Większość platform wykonana jest z materiałów średniej 
jakości: gumowe nakładki szybko się przecierają, 
urządzenia nie są odporne na zarysowania, szybciej się 
zużywają.

Amplituda wychylenia wynosi 18mm, dzięki czemu 
trening jest bardziej efektywny.

W większości platform amplituda wychylenia wynosi 
max. 14mm. Ich efektywność jest zatem niższa.

Nasza platforma działa w systemie niskiego napięcia.  
To gwarantuje stabilność i wysoką jakość jej pracy.

Zazwyczaj platformy działają pod wysokim napięciem, 
przez co ich praca jest mniej stabilna i łatwiej ulegają 
awariom. 

PowerBoard może być obsługiwany za pomocą pilota 
lub bezpośrednio z poziomu wyświetlacza.

Inne urządzenia obsługiwane są wyłącznie za pomocą 
pilota.

PowerBoard wyposażony jest w ekran LED, który 
wyświetla wszystkie informacje.

Większość platform nie posiada wyświetlacza, a jedynie 
lampki LED informujące, że urządzenie jest włączone. 

Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg – nie wpływa ono 
negatywnie na pracę platformy.

Inne urządzenia zaczynają zawodzić przy obciążeniu 
przekraczającym 100 kg.

Design platformy PowerBoard jest nowoczesny, 
atrakcyjny i wyjątkowy.

Platformy wibracyjne najczęściej nie różnią się od siebie 
wyglądem.

DLACZEGO POWERBOARD?

•  Pozwala ograniczyć czas treningu o połowę w porównaniu do treningu tradycyjnego –  
wibracja mechaniczna pobudza do pracy 96% mięśni na raz! 

•  Przyspiesza metabolizm i ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej

•  Idealny dla osób w każdym wieku: trening aktywny dla młodszych / trening pasywny dla seniorów
 
•  Wibracja pobudza tworzenie kostniny – stosowana jest m.in. w terapiach po złamaniach
 
•  Trening wibracyjny stymuluje krążenie krwi oraz produkcję krwinek białych i czerwonych

 

Więcej informacji   www.powerboard.pl
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