
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Keo Power
Σεπτέμβριος 2010



Βελτιστοποιήστε την Προπόνηση σας Με τα Πετάλια 
Keo Power
Όπως και στους αγώνες αυτοκινήτων Formula 1, η σύγχρονη ποδηλασία εποφελείται όλο 
και περισσότερο από την ενσωματωμένη τεχνολογία.

Η LOOK και  Polar 
ένωσαν τις δυνάμεις 
τους για την εξέλιξη ενός 
ολοκαίνουργιου 
πεταλιού: του Keo 
Power. Το Keo Power 
μετρά την παραγωγή 
δύναμης ενός αθλητή, 
την ισορροπία 
αριστερά/δεξιά και 
παραγωγή δύναμης και 
στέλνει τα δεδομένα 
απευθεία στο ταχύμετρο 
Polar που βρίσκεται στο 
τιμόνι του ποδηλάτου 
σας. Οι αισθητήρες είναι 
ενσωματωμένοι στο 

σώμα του πεταλιού και το δισκοβραχίονα για τη μέγιστη ακρίβεια — όλα αυτά με στόχο να 
είναι η προπόνηση σας όσο πιο αποτελεσματική γίνεται.

LOOK και Polar – Δύο ξεχωριστές εταιρίες με τη ίδιο πάθος για καινοτομία:
• LOOK, ο εφευρέτης των clipless πεταλιών
• Polar, ο εφευρέτης του παλμογράφου

1982: Η Polar δημιουργεί τον πρώτο ασύρματο παλμογράφο που κατασκευάστηκε ποτέ.
1984: Η LOOK δημιουργεί το πρώτο πετάλι clipless.

2011: Keo Power — Το Πρώτο Πετάλι Clipless Που 
Μετρά τη Δύναμη Πεταλαρίσματος
Το νέο Keo Power έχει 
εξελιχθεί πλήρως από 
τη LOOK και την Polar 
για να μετρά την 
παραγωγή δύναμης 
από κάθε πόδι.
Ένας σοβαρός αθλητής 
δεν αφήνει τίποτα στην 
τύχη. Οι LOOK και 
Polar έχουν συνδυάσει 
τις τεχνολογίες και 
τεχνογνωσίες τους ώστε 
να προσφέρουν ένα ακριβές εργαλείο μέτρησης το οποίο μπορεί να μετρά την παραγωγή 
δύναμης από το αριστερό και δεξί πόδι ξεχωριστά.

Για όσους θέλουν να φτάσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους!



Με το Keo Power, η Ισχύς θα μετράται και στα Δύο 
Πόδια
Βασικά Πλεονεκτήματα
Ισορροπία Δύναμης Αριστερά/Δεξιά
Με  βάση  την  υψηλής  ακρίβειας  μέτρηση  δύναμης  των  πεταλιών Keo  Power,  ένα 
προπονητικό  ταχύμετρο  Polar  δείχνει την  ισορροπία  μεταξύ  του  δεξιού  και  αριστερού 
ποδιού.  Χάρη  στην  πληροφορία  αυτή,  ο  ποδηλάτης  μπορεί  να  δει  ποιο  πόδι  είναι 
επικρατέστερο και  πως  ο  ίδιος  ισορροπεί  πάνω  στο  ποδήλατο.  Η  χρήσιμη  αυτή 
πληροφορία  βοηθά  σε  κάθε  προπονητικό  πρόγραμμα  και  είναι  αποκλειστικότητα  των 
LOOK και Polar.

Ακριβείς Μετρήσεις
Οκτώ μετρητές βρίσκονται ενσωματωμένοι σε κάθε άξονα πεταλιού για εξαιρετικά ακριβείς 
μετρήσεις ισχύος.

Απλότητα
Τα Keo Power είναι εύκολα στην τοποθέτηση και αλλαγή μεταξύ ποδηλάτων και 
συνεργάζονται με οποιονδήποτε δισκοβραχίονα της αγοράς.
Keo Ενσωματωμένα Χαρακτηριστικά
Τα πετάλια Keo power διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να βρει κανείς σε ένα 
κανονικό πετάλι Keo.



Το Keo Power είναι βασισμένο στο Keo Blade, που προσφέρει την πλατύτερη πλατφόρμα 
πεταλαρίσματος για τη μέγιστη μετάδοση δύναμης με ανοξείδωτη επιφάνεια επαφής INOX.
Το πετάλι Keo είναι το ελαφρύτερο clipless στην κατηγορία του.

Συμβατά Με Ποδηλατικά Ταχύμετρα Polar CS500 και Polar 
CS600X
Polar CS600X

• Το OwnOptimizer®  καθορίζει αν οι χρόνοι 
προπόνησης και ανάρρωσης σας 
αναπτύσσουν στο βέλτιστο τις επιδόσεις 
σας.

• Σας βοηθά να προπονείστε στη σωστή 
ένταση με προσωπικές ζώνες άθλησης.

• Ενσωματωμένος μετρητής υψομέτρου που 
επίσης προβάλλει τις ανηφορικές και 
κατηφορικές κλίσεις στις οποίες ποδηλατείτε.

• Προβάλλει την παραγωγή δύναμης, 
ισορροπία αριστερά/δεξιά και σ.α.λ. με το 
Keo Power.

• Διατίθεται μαζί με το λογισμικό Polar 
ProTrainer 5 για ανάλυση, σχεδιασμό, και 
καταγραφή των προπονήσεων.

Το Polar ProTrainer 5 είναι ένα δυναμικό, εξελιγμένο λογισμικό που σας προσφέρει 
βαθύτερη κατανόηση της προπόνησης σας.

• Σχεδιάστε, δημιουργήστε και εξατομικεύστε τις προπονήσεις σας.
• Εξελιγμένο ημερολόγιο προπονήσεων με χαρακτηριστικά σχεδιασμού.
• Λεπτομερής ανάλυση μεμονομένων προπονήσεων.
• Παρακολούθηση πολλαπλών μεταβλητών.

Polar CS500

• Το OwnZone® καθορίζει τον ημερήσιο στόχο 
παλμών για τη βέλτιστη προπόνηση.

• Επιτρέπει τον γρήγορο και ασφαλή έλεγχο 
χάρη στον διακόπτη “rocker" και την 
υπερμεγέθη ρυθμιζόμενη προβολή 
δεδομένων.

• Ενσωματωμένος μετρητής υψομέτρου που 
επίσης προβάλλει τις ανηφορικές και 
κατηφορικές κλίσεις στις οποίες ποδηλατείτε.

• Προβάλλει την παραγωγή δύναμης, 
ισορροπία αριστερά/δεξιά και σ.α.λ. με το 
Keo Power.

• Η προβολή φόρτου προπόνησης στο 
polarpersonaltrainer.com σας δείχνει άμεσα 
αν έχετε αναρρώσει επαρκώς για την 
επόμενη προπόνηση σας.



Το polarpersonaltrainer.com είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία εξελιγμένη ώστε να 
βοηθά τους χρήστες των προπονητικών ταχύμετρων να κερδίσουν τα μέγιστα από το 
προϊόν τους με τη χρήση παρακινητικών εργαλείων προπόνησης.

• Δημιουργήστε εξατομικευμένα προπονητικά προγράμματα.
• Αναλύστε την προπόνηση σας.
• Παρακολουθήστε τη βελτίωση σας.
• Προκαλέστε και λαβετε συμβουλές από άλλα μέλη.

Keo Power
Τεχνικές Προδιαγραφές
Σώμα: Εγχυμένο Carbon
Άξονας: Ανοξείδωτο ατσάλι 17-4PH
Ύψος Άξονα/Σόλας: 15.7 mm
Q-Factor: 53 mm
Εύρος Τάσης: 10 έως 18 n/m
Σχαράκια: Keo Grip σχαράκια
Πλεύση Πεταλιών: 0, 4, 5, ή 9 μοίρες
Βάρος: 170 g (408 βάρος ζεύγους με αξεσουάρ)
Χρώμα: Μαύρο
Αξεσουάρ: Σχαράκια
Αντοχή στο νερό: IP 67
Μετρήσεις: Παραγωγή δύναμης, ισορροπία αριστερά/δεξιά, σ.α.λ.

Βάρος: 20 γραμμάρια
Τύπος μπαταρίας: CR2354
Διάρκεια μπαταρίας: 5 μήνες αν χρησιμοποιείται 3 ώρες/ημέρα και 7 ημέρες/εβδομάδα
Αντοχή στο νερό: IPX7
Συμβατά μήκη βραχίονα: 170, 172.5, 175 και 177.5 mm

Keo Power
• Άμεση ενημέρωση μέσω ακριβέστατης μέτρησης παραγωγής δύναμης σε watt.
• Βοηθά στη βελτίωση της τεχνικής πεταλαρίσματος με ισορροπία αριστερά/δεξιά.
• Εύκολη τοποθέτηση και μεταφορά μεταξύ ποδηλάτων.
Τα Keo Power θα είναι διαθέσιμα την άνοιξη του 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Polar 
και τη LOOK επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.polar.fi και www.lookcycle.com


