
الحزمة  الشخصية  فريدم 

و أنت, إلى أي جیل تنتمي؟   



التنشيط الكهرابئي, اجليل الثالث
نظام إي م إس EMS نظام متكامل و متطور من اجليل األخري الذي يسمح بتمرين 

و حتفيز 350 عضلة يف آن واحد, و يف  وقت وجيز قدره 20 دقيقة فقط, فقط 
مراتن يف األسبوع

رصد مباشر
أثناء التمرين ميكن للمستعمل أن حيصل على معلومات حول العوامل 

الفسيولوجية كمعدل ضرابت القلب, السعرات احلرارية املستهلكة و مناطق 
التدريب

مدرب افرتاضي
متارين خمتلفة على حسب املستوى ( أكثر من 250 مترين ) و تتّبع, جيعلون من 

املشارك أكثر اسقاللية

تقارير حول النتائج و املتابعة
نظام فريد من نوعه يقوم إبرسال تقارير النتائج تلقائيا للزبون مع بياانت التمارين 

املنجزة  



 

تكنولوجيا حديثة حيث يتم التدريب يف 20 دقيقة فقط

التنشيط الكهربائي, الجيل الثالث

متثل ثورة إي م إس ®EMS Revolution مفهوم جديد يتضمن و يشمل مجيع التجهيزات الضرورية 
ألداء تدريب تنشيط كهرابئي متكامل للصاالت الرايضية و املدربني اخلاّصني, مع برامج تدريب خمتلفة, 

برانمج رصد املقاييس الفسيولوجية, مدرب افرتاضي, تقرير حول نتائج كل مترين و مقاومة حرارية.

اجليل الثالث هو آخر حتديث تكنولوجي يف فرع التنشيط الكهرابئي املتطور و املتكامل. أول نظام تنشيط 
كهرابئي يتعّدى حدود و قيود األجهزة املوجودة ابلسوق, هذه القيود غالبا ما تكون متعلقة حبرية احلركة 

خالل التمرين مع أنظمة التتشيط الكهرابئي السلكية و عدم استقرار املوجة يف األنظمة الالسلكية .

 متّكنا من إدماج مجيع وظائف و تكنولوجيا وحدة التحكم يف جهاز مدمج و مرتبط ببدلة التنشيط 
الكهرابئي و هبذه الطريقة استطعنا توفري نظام تنشيط كهرابئي حبرية حركة غري حمدودة و اتصال مستقر 

متاما نظرا لعدم وجود اتصال السلكي.

  



مقارنة بين مختلف األجيال

اجليل األّول 
-سلكي               

اجليل الثّاين 
-السلكي              

اجليل الثّالث- 
غري حمدودالسلكي              

حمدود            

حمدود            

48 ساعة              

48 ساعة

مّتصلة 
ابلّشبكة

غري حمدود         

حرية
 احلركة               

اشعاع
 اإلشارة               

أمان
 اإلشارة               

مّدة
 البطارية              

االعتماد على 
استعمال اجلهاز املركزي

متعدد



خصائص تقنية
10  عشر قنوات مستقلة ( رابعية الرؤوس – الفخدية – األرداف – البطن – 

العضالت املائلة – أسفل الظهر – الظهر – الصدر – العضلة ذات الرأسني – 
العضلة ثالثية الرؤوس )

 برامج تدريب حمددة مسبقا : ( التنغيم – كسب العضالت – فقدان الوزن – القلب 
– مكافحة السيلوليت – االسرتخاء )

  إعداد و تشخيص مجيع املقاييس ( تردد 250-0 هرتز, عمق 500-0, وقت 
التقلص, وقت االسرتخاء )

البطارية : 48 ساعة من احلكم الذايت
االتصال : غري حمدود ( الوحيد يف السوق ) 

اتصال آمن ابلكامل
استقاللية اتمة للمستخدم

تعدد املستخدمني ( غري حمدود ) 
حرية احلركة ( مطلقة ) 

 



Grabar

ANDY

إن برانمج املراقبة إي م إس املباشرة تسمح جبمع معلومات حول العوامل الفسيولوجية املختلفة مثل 
السعرات احلرارية املستهلكة, معدل ضرابت القلب, معدل ضرابت القلب القصوى, مناطق التدريب و 

أتثري التدريب املنجز, بعد ذلك تُرسل رسالة الكرتونية تلقائيا تشمل نتائج التدريب املنجز

لتشغيل برانمج املراقبة إي م إس يف الوقت احلقيقي, على املستخدم أن يستعمل جهاز مراقبة معدل 
ضرابت القلب و سرتة التنشيط الكهرابئي, و من خالل الربانمج ميكن للمستعمل أن يضيف معطياته 
الفسيولوجية الشخصية لزايدة دقة التقييمات و بعد ذلك حتسب نسبة الدهون يف جسم كل شخص 

على حدة من خالل معادالت  

برنامج قياس المعدالت 
الفيسيولوجية مباشرة



Fatima training session
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المدّرب اإلفتراضي 
مدّرب افرتاضي مع أكثر من 250 مترين فيديو للتدريب, بفضل مساعدة املدرب اإلفرتاضي ميكن 

للمستعمل أن يقوم ابلتمرين عرب تقنية التنشيط الكهرابئي بطريقة آمنة و مستقلة مما يسمح ابحلصول 
على نتائج ملموسة يف حصص قليلة.                                                                                                  

وهبذه الطّريقة ميكن تدريب عديد من األشخاص مبدّرب واحد يف نفس الوقت.
إّن مجع البياانت وحتسني الّتدريب الذي يقدمه برانمج املراقبة ®EMS Revolution تسّهل والء و 

ارتباط الزبناء.     



Your results report

برنامج مرفق بتقارير حول النتائج و التتّبع

إّن الّشيء املهم ابلّنسبة للزبون هو معرفة مدى أتثري التمرين على اجلسم بدقة. التقرير حول النتائج يسمح 
لنا معرفة  كمية السعرات احلرارية املستهلكة خالل التمرين؛ مناطق التمرين على حسب اجلهد الفردي 

املنجز و نسبته يف كل مترين.

إّن هذا الّنوع من التكنولوجيا مينح مركزكم مظهرا أكثر موضوعية وأكثر جاذبية وميّيزكم بوضوح عن املنافسة 
وذلك مبدّكم مبنتوج انجعا مائة ابملائة .

هو الّنظام الوحيد الذي يرسل أوتوماتيكيا تقرير الّنتائج للمتدرب أو الزبون مع معطيات التمرين املنجز.



أدمجوا أحدث التكنولوجيات في مراكزكم

نضع رهن إشارتكم كل معارفنا املكتسبة بعد سنوات من التجربة يف ميدان التنشيط

 العضيل الكهربا�, بفضل هذه التجربة, اكتشفنا جميع املفاتيح السرتداد و اسرتجاع األموال 

املستثمرة بفضل الفوائد التي يتم الحصول عليها من استخدام البدلة

¯ّدكم بسهولة بنمودج أع»لنا حتى تتمكنوا من الحصول عىل مرجعية آمنة و ذات جودة,

و بالتايل تقليل الخطر إىل الحد األد°

بدلة متكاملة و متطورة للتنشيط العضلي 
الكهرابئي

20 قطبا كهرابئيا مع إمكانية تغيري موضع 
األقطاب داخل البدلة بكل حرية و أمان 

( تشخيص التمرين على حسب 
احتياجاتكم )   

خصائص أخرى :
  سهلة الغسيل  

  سهلة اإلستخدام
  مرحية و مرنة

  مقاومة
   



الجيل الثالث من الباقة 
الشخصية (مستخدم واحد)

إضافية
دليل املستخدم

تكوين

ضمان ملدة عامني يشمل الربانمج و
اجلهاز

شهادة EMS للتدريب املهين

 EMS MONITORING STUDIO برنامج
جهاز Lenovo tablet “10 مرفق 

 EMS Revolution® بربانمج

      جهاز لقياس معدل ضرابت القلب
Scosche USA اجليل األخري

  
ترخيص إلستعمال برجميات مراقبة  

املؤشرات الفيزيولوجية

ترخيص لربانمج تقارير النتائج التلقائية
 

ترخيص لربانمج املدرب اإلفرتاضي   
Virtual Trainer < مترين 250 

الجيل الثالث من الباقة الشخصية
جهاز EMS  للجيل الثالث

 بدلة EMS املتكاملة و املتطورة للتنشيط
الكهرابئي ( يشتمل على 20 قطبا كهرابئيا

+ 2 أساور )

4 جمموعات من املالبس الداخلية الرايضية

 جمموعتني من كرات اليد

 1رذاذ



الجيل الثالث من الباقة
الشخصية (مستخدم واحد)



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


