
SmartClips     is een product van Embedded FitnessTM

SmartClips Advanced. U krijgt:

•  4 SmartClips in een luxe, stevige etui
•  SmartClips™ voorzien van led-lampjes en 2 magneten aan de klittenbandzijde
•  Downloadable app
•  1 adapter met elektriciteitskabel
•  1 toolkit met 4 veiligheidsbandjes, 4 zelfklevende klittenbandstroken, 
   4 klittenband gespen en 1 microvezeldoekje
•  1 Quick Start om snel aan de slag te gaan

App
De app is eenvoudig te downloaden op een
smartphone of tablet. Bij de Complete versie
is de app al op de meegeleverde tablet
geïnstalleerd.

SmartClips™, is de trainingstool voor effectieve training van reactie- en
concentratievermogen, cognitieve snelheid en een betere coördinatie!

SmartClips ondersteunt jou bij trainingen in amateur-en topsporten, maar is ook zeer
geschikt voor oefentherapie in de fysiotherapie en revalidatie. En, in het
bewegingsonderwijs leveren de SmartClips een inspirerende bijdrage aan het
lesprogramma.

Een SmartClips set bestaat uit 4 of 8 interactieve nodes uitgerust met een
bewegingssensor en led lampjes. De nodes worden draadloos aangestuurd. Het concept
is eenvoudig en snel te implementeren. Je moet de geactiveerde lampjes zo snel
mogelijk de-activeren, en met de bijbehorende app kunnen snelheid, programmaduur,
licht- en geluidsinstellingen eenvoudig worden aangepast.

Plaats de SmartClips op vloeren, muren of objecten. Dit is zeer eenvoudig met de
ingebouwde magneten en de meegeleverde bevestigingsmaterialen. In de app kun je
kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde oefeningen en trainingen. Maar, je kunt zelf
ook oefeningen ontwikkelen en toevoegen in de app. 

De SmartClips komen in twee bassissets, die later uit te breiden zijn.

Geavanceerd draadloos trainingssysteem
Ideaal voor training van reactievermogen,
snelheid, behendigheid en coördinatie.
Elke activiteit wordt gemeten, zowel
individueel als in een team en is direct na
de activiteit zichtbaar.

Dit maakt SmartClips uniek

De basis wordt gevormd door de Clips
De SmartClips werken met led lampjes en
worden bediend met een tablet of een
Smartphone. Je krijgt feedback via de led
lampjes en geluidssignalen. 

Bevestiging 
Bevestig de SmartClips eenvoudig en veilig
op een (speel) toestel, muur, vloer of ander
object met de bijgeleverde
veiligheidsbandjes, magneten,
zelfklevende klittenbandstroken of
klittenband gespen.

Communicatie van de Clips
De SmartClips communiceren via bluetooth
mesh. Wat een groot bereik mogelijk maakt,
terwijl het energieverbruik

Inzetbaarheid & waterbestendig
De SmartClips zijn ook eenvoudig buiten te
gebruiken, ze zijn spatwaterdicht dicht. 

Meenemen en opladen
Je kunt de SmartClips eenvoudig
meenemen, ze zitten in een luxe koffer
(complete) of een stevige etui (Advanced)
en worden in de koffer/etui opgeladen. 

Updates
De updates worden automatisch verzorgd.
De tablet of Smartphone hoeft alleen
toegang tot het internet te hebben.
Embedded Fitness blijft de app verbeteren
en uitbreiden op basis van de feedback van
de gebruikers. .

Voor meer informatie zie: embeddedfitness.nl

Een aantal voorbeelden:

Sport – loopparcoursen, intervaltraining, coördinatie- en behendigheid, conditie- en
snelheidstraining. Voor training van effectieve waarneming en cognitieve vaardigheden.
 
Onderwijs – inzetbaar bij diverse leerlijnen binnen het bewegingsonderwijs. Mikvormen,
estafettes, tikspellen en behendigheidsparcoursen. Individueel of in een team.
 
Urban sports – bij urban sports als survival en crossfit draait het vooral om
behendigheid, snelheid en coördinatie. Trainingsvormen kunnen extra uitdagend
gemaakt worden door SmartClips in te zetten. Bijvoorbeeld om zo snel mogelijk een
parcours af te leggen of SmartClips in volgorde van kleur uit te tikken.
 
Fysiotherapie/revalidatie – doordat je de SmartClips eenvoudig kunt instellen, zijn zij
optimaal geschikt voor revalidatie- en andere oefentherapeutische gebieden. Ook bij
neurologische aandoeningen als multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. 
 
Fitness ondersteuning - integreer de SmartClips jouw fitnessprogramma en je creeert
eenvoudig meer afwisseling in de training. Een prima hulpmiddel voor professionele
personal trainers of gebruik in de fitnessstudio, want je maakt iedere oefening meetbaar.

Voor veel activiteiten inzetbaar

•  8 SmartClips in een luxe, stevige koffer
•  SmartClips™ voorzien van led-lampjes en 2 magneten 
•  Tablet met geintsalleerde  app, hoes en oplader
•  Bevestigingskit met 8 veiligheidsbandjes, 8 zelfklevende klittenbandstroken, 
   4 klittenband gespen en 1 microvezeldoekje
•  Quick Start om snel aan de slag te gaan

•  4 SmartClips in een luxe, stevige etui met stroomadapter
•  De SmartClips zijn voorzien van led-lampjes en 2 magneten
•  Downloadable app (Mobiel device niet meegeleverd)
•  Bevstigingskit met 4 veiligheidsbandjes, 4 zelfklevende klittenbandstroken, 
   4 klittenband gespen en 1 microvezeldoekje
•  Quick Start om snel aan de slag te gaan

SmartClips Advanced

SmartClips Complete

Uitbreiden
Beide sets zijn eventueel uit te breiden met
extra SmartClips en
bevestigingsmaterialen (los verkrijgbaar).


