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COKLU KULLANICILI
PAKET

Hangi jenerasyona 
aitsin?



Elektrikli Uyarim 3. Jenerasyon
Gelismis yeni jenerasyon EMS antreman sistemi 20 dakika icinde 350 
farkli kasi es zamanli olarak calistirmaktadir. HAFTADA 2 KEZ.

Bio Empedans Olcum Cihazi
Elektriksel Bio Empedans ile derin vucut doku analizi yapan gelismis 
teknolojimize tesekkurler. Kas kutle yuzdesi, yag kutle yuzdesi, kemik 
dokusu, icorgan yag orani ya da vucut kutle endeksi gibi sonuclari elde 
edebiliyoruz.

Canli Takip
Egzersiz sirasinda calistirilan bolgeler, harcanan kcal, nabiz gibi fizyolojik
parametrelerin takibi.

Gorsel Antrenor
Kullaniciyi daha ozgur kilan, farkli seviyelerde 250 ‘den fazla egzersiz ve
takip.

Sonuc Raporu ve Takip
Gerceklestirilen antreman verileriyle ilgili otomatik rapor gondere essiz
system



Elektrikli Uyarim 3. Jenerasyon 

 

EMS Revolution®, farkli antrenman programlari ve yogunluklariyla, canli takip
yazilimi, sanal antrenor ve otomatik sonuc raporuyla birlikte, spor merkezlerinin ya 
da ozel antrenorlerin, gelismis elektrikli uyarim antrenmanlarini uyguladiklari 
sirada ihtiyac duyduklari tum gerekli ekipmanlari iceren yepyeni konseptini 
sunar.

3. jenerasyon, gelismis elektrikli uyarim pazarindaki en son guncel-lemedir.
Pazarda mevcut olan tum cihazlarin kisitlamalarinin ustesinden gelen ilk
elektrikli uyarim sistemidir. Bunlar, EMS ‘nin kablosuz sistemi-nin olasi sinyal
karisabilirligi ve kablolu elektrikli uyarim sisteminin ha-reket ozgurluguyle
iliskili kisitlamariydi.

Elektrikli uyarim elbisesine entegre edilmis halde, onexió unitesinin tum
fonksiyonlarini kompakt bir cihaz haline getirmenin yolunu kesfettik. Bu yolla
bize, ortada kablosuz bir baglanti olmaksizin, sinirsiz bir hareket ozgurlugu 
ve tamamen sabit baglanti sunulmus olmaktadir.

Ek olarak; antrenor, es zamanli olarak farkli cihazlar uzerinde tam bir kontrol
sahibi olacak. Bu tamamen, paket icinde bulunan ve antrenman sirasinda 
herhangi bir parametrenin degistirilebilmesine olanak saglayan
kumanta kontrolu sayesindedir. 



Farklı nesiller arasında karşılaştırma

Jenerasyon 1. Jenerasyon
- Kablolu - 

2.Jenerasyon
- Kablosuz -

3.Jenerasyon
- Freedom -

Hareket
Ozgurlugu

Yok Var Var

Sinyal
Menzili

Kisitli Kisitli Limitsiz

Sinyal
Guvenligi Var Yok Var

Batarya
Suresi

Dogrudan gerilim
hattina baglantili 48 saat 48 saat

Merkezi
cihaza bağımlılık

Var Var Yok

Coklu Kullanici Yok Var Limitsiz



Teknik Ozellikler

10 bagimsiz kanal 
(Ust Bacak OnUst Bacak Arka - 
Kalca - On KarinYan Karin - Bel - 
Sirt- Gogus - Ust Kol On - Ust Kol 
Arka)

Onceden hazirlanmis farkli
programlar
(Kutle Kas Yapimi, Zayiflama / 
Kardio, Anti-selulit, Rahatlama)

Degistirilebilir ve duzenlenebilir
parametreler
(Frekans 0-250 Hz, Derinlik 0-500 
msg, Kasilma suresi, Gevseme 
suresi)

Pil Omru: 48 saat

Kapsama Alani:
Sinirsiz (Pazarda tek)

Tamamen guvenli baglanti

Kullanici ozgurlugu

Coklu kullnanici (Sinirsiz)

Hareket ozgurlugu



Bio Empedans Olcum Cihazi

Ek olarak paketimiz, vucut doku analizi yapan bio-empedans olcum cihazini 
da icermektedir.

Elektriksel Bio Empedans ile derin vucut doku analizi yapan gelismis 
teknolojimize tesekkurler. Kas kutle yuzdesi, yag kutle yuzdesi, kemik 
dokusu, ic organ yag orani ya da vucut kutle endeksi gibi sonuclari elde 
edebiliyoruz.

Tabandaki 4 elektrot sayesinde monitorler, kas dokularinin arasindaki sivida
sirkulasyon saglayan ancak yag dokusuna gelince direnc ile karsilasan
(Bio-Empedans) tamamen guvenli olan dusuk frekansli bir sinyal gonderir.

Direncin sonuclarina ve kisini cinsiyet, boy, kilo gibi bilgileri de dikkate alinarak
herkesin vucut yag orani denklemler araciligiyla hesaplanir.

% vucut yagi
% vucuttaki su miktari
% kas kutlesi
% ic organ yagi
bazal metabolizma hizi
vucut kutle endeksi



Save

AMY

Fizyolojik Parametrelerin
Canli Takip Yazilimi

EMS Revolution® canli takip yazilimi, yapilan antremanin nabiz, yakilan 
kalori, calistirilan bolgeler, antreman etkisi gibi fizyolojik veri bilgilerini 
toplar.

EMS canli takibi baslatmak icin kullanici, nabiz olcum cihazini, Bio-Suit ‘i
giymelidir ve degerlendirmenin dogrulugunu kayda deger sekilde arttiran
fizyolojik verileri yazmalidir.
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Elektrikli Uyarimin Sanal Antrenoru

Sanal antrenor yazilimi 250 ‘den fazla egzersiz ile gelir. Sanal antrenor
sayesinde kullanicilar elektrikli uyarimi guvenli bir yolla ve bir kac seanstan
sonar gozle gorulur sonuclar alacak sekilde kullanabilecekler.

Bu sekilde sadece bir antrenorler birden fazla kullaniciyla ayni anda antreman
yapilabilecek.

Antremanin verilerinin toplanmasi ve optimizasyonu olanagini sunan ayricalikli 
EMS Revolution® takip yazilimi sayesinde musteri sadakati kolay kazanilacak.



Sonuc Raporu ve Takip

Musteri icin en onemli sey, antrenman sirasinda ne kadar kalori yaktigini, ne
kadar etkili oldugunu bilmektir. Yazilimimiz sayesinde spor merkezi-nizi daha 
ilgi cekici yapacaksiniz ve rekabette net olarak kendinizi one cikaracaksiniz.

EMS Revolution® takip yazilimi tarafindan sunulan very toplanma amaci ve
antrenmanin kisisellestirilebilirligi musteri bagliligini kazanmanizda size 
yardimci olacaktir. Size, antrenmanin hemen ardindan otomatik olarak sonuc 
raporunu gonderen essiz sistemi sunuyoruz.

Sonuç raporunuz



 

PROFESYONEL COKLU - KULLANICILI
PAKET - 3. JENERASYON

2 Gelismis 3. Jenerasyon EMS
Revolution® Ozgurluk cihazlari

Kablosuz radio kumanda kontrol

2 EMS Bio-Suit (Neopren + 
elektrotlar + tam kablo seti + pazu 
bantlari)

8 set EMS ic camasiri

2 set stres topu

Su sprey

EMS TAKIP STÜDYOSU
YAZILIMI

Lenovo 10.1” tablet

2 son jenerasyon Scosche USA 
optik nabiz olcum cihazi

2 canlı takip yazilimi lisansi, 
fizyolojik parametrelerin canli 
takibi

2 gorsel antrenör yazilimi lisansi
(250 ‘den fazla egzersiz)

2 otomatik sonuç raporu 
yazilimi lisansi

EMS Revolution® Profesyonel Coklu
Kullanicili Paket – 3. Jenerasyon

EXTRALAR

Vucut doku kompozisyonu 
analiz cihazi

Kullanici kilavuzu

Egitim kursu

Profesyonel EMS egitim
serti�kasi
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www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


