
SmartClips™ is een product van Embedded Fitness



SmartClips™, de trainingstool als het gaat om effectieve training van reactie- 
en concentratievermogen, cognitieve snelheid en het verkrijgen van een 
betere coördinatie!
 
De SmartClips™ is een uitstekende ondersteuning van trainingen bij amateur- 
en topsporten, maar ook zeer geschikt voor oefentherapie in de fysiotherapie 
en revalidatie. Voor het bewegingsonderwijs leveren de SmartClips™ een 
inspirerende en gevalideerde bijdrage aan het lesprogramma. 
 
De SmartClips™ koffer bestaat uit 8 interactieve nodes uitgerust met een 
bewegingssensor en LED’s, die draadloos worden aangestuurd. Het is de 
bedoeling dat men de geactiveerde lampen zo snel mogelijk deactiveert.
Op de bijbehorende tablet, kunnen snelheid, programmaduur en licht- en 
geluidsinstellingen eenvoudig worden aangepast. De Clips zijn te plaatsen op 
vloeren, muren en objecten. Door een combinatie van magneten en klittenband 
zijn de Clips op bijna elk oppervlak te bevestigen. De SmartClips™ heeft 
een standaard trainingsprogramma, waar op maat gemaakte oefeningen 
ingesteld kunnen worden. 
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Geavanceerd draadloos trainingssysteem
Ideaal voor training van reactievermogen, snelheid, behendigheid en coördinatie; 
elke activiteit wordt gemeten, zowel individueel als bij een teamspel en is direct na de 
activiteit zichtbaar op de tablet.

De basis wordt gevormd door de Clips
Deze zijn voorzien van LED lights en worden geprogrammeerd via de meegeleverde 

tablet.  

Feedback krijgt men via LED en geluid
Middels 10 LEDs en een geluid buzzer kunnen detectie, levens, scores en dergelijke 
worden weergegeven.

Bevestiging van de Clips
De Clips zijn eenvoudig en veilig te bevestigen op een (speel) toestel, muur, vloer of 
ander object via veiligheidsbandjes, magneten, zelfklevende klittenbandstroken of 

klittenband gespen.

Communicatie van de Clips
De communicatie wordt door middel van bluetooth mesh gedaan. Hiermee kan een 
groot bereik behaald worden, waarbij het energieverbruik van bluetooth laag blijft. 

Dit is wat de SmartClips™ uniek maakt!
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Inzetbaarheid & waterbestendig
De SmartClips™ is uitstekend inzetbaar voor sporttraining, bij bewegingsonderwijs,
oefentherapie en recreatieve activiteiten. De Clips zijn waterbestendig dus ook geschikt
voor buitengebruik.

De koffer
De koffer beschikt over 8 vakken waarin de Clips kunnen opladen. De koffer kan 
uitgebreid worden met 4 extra Clips en een extra tool kit (zijn apart te bestellen).

Applicatie
De applicatie is, behalve op de meegeleverde tablet, ook te downloaden op een 
smartphone of andere tablet met een Android systeem. Hierdoor wordt de mobiliteit en 
flexibiliteit voor het gebruik een stuk vergroot.

Automatische updates
Automatische updates over the air worden eenvoudig verkregen. Veel gebruikte 
instellingen of activiteiten kunnen opgeslagen worden zodat deze voor een activiteit of 
training direct beschikbaar zijn. 

Dit is wat de SmartClips™ uniek maakt!
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De SmartClips™ is breed toepasbaar. 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, tikspelen en behendigheids parcoursen. Maar ook bij 
samenwerkingsopdrachten, reactiespellen of coördinatievormen.
 

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™ die op- en aan obstakels bevestigd zijn in 
volgorde van kleur uit te tikken.

 
Fysiotherapie/revalidatie – door afzonderlijke instelling van de SmartClips™ 
kunnen deze optimaal ingezet worden bij revalidatie- en andere oefentherapeutische 
gebieden. De SmartClips™ is inzetbaar bij neurologische oefeningen zoals multiple 
sclerose en de ziekte van Parkinson. (al balancerend op een instabiel vlak de lampen 
er omheen uittikken). Ook bij reikoefeningen of loopparcoursen werken de SmartClips™ 
zeer stimulerend.  Zo wordt algehele stabiliteit versterkt.

Fitness ondersteuning - geïntegreerd in een eigen fitnessprogramma zorgen 
de SmartClips™ voor meer afwisseling in de training. Een prima hulpmiddel voor 
professionele personal trainers of gebruik in de fitnessstudio.

Voor veel activiteiten inzetbaar
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Een zeer geavanceerd systeem door het mobiele flexibele gebruik, data-
managementsysteem, individuele programmering en evaluatie via 
dashboard. Uitbreidbaar tot een netwerk van oneindig veel Clips.  Een lichte 
koffer eenvoudig mee te nemen voor bij elke sport aangelegenheid.

U krijgt:
•  36-delige basisset opgeborgen in een luxe, stevige koffer

•  8 SmartClips™ met led-lampjes en 2 magneten aan de klittenbandzijde

•  1 tablet met hoes en oplader

•  1 adapter met elektriciteitskabel

•  1 toolkit met 8 veiligheidsbandjes, 8 zelfklevende klittenbandstroken, 

   4 klittenband gespen en 1 microvezeldoekje

•  1 Quick Start om snel aan de slag te gaan

SmartClips™ systeem

Voor meer informatie zie:  embeddedfitness.nl
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