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Orbitrek FINNLO ELLYPSIS
E3000
Cena

5 199,00 zł

Cena poprzednia

5 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

3216

Kod producenta

3216

Kod EAN

4005251321504

Producent

Finnlo

Opis produktu
Orbitrek FINNLO ELLYPSIS E3000
Numer katalogowy: 3216

Wysokiej jakości orbitrek o długości kroku 50 centymetrów i różnorodnych, motywujących programach fitness
Urządzenie do ćwiczeń cardio, które łączy energiczny i przyjazny dla stawów trening sercowo-naczyniowy z doskonałym ujędrnieniem ciała.
Ellypsis E3000 firmy FINNLO to idealne rozwiązanie fitnessowe, jeśli planujesz rozpocząć treningi i chcesz wprowadzić więcej ruchu do swojego
życia codziennego. Szybko poprawisz swoją kondycję, nie obciążając przy tym stawów. Holistyczny ruch na orbitreku FINNLO Ellypsis E3000
aktywuje jednocześnie kilka grup mięśni górnych i dolnych partii ciała, a tym samym spalasz więcej kalorii niż na przykład podczas treningu na
ergometrze.
Na FINNLO Ellypsis E3000 możesz realizować następujące cele treningowe
Zwiększona sprawność i lepiej pracujący układ sercowo-naczyniowy
Wzmocniony układ odpornościowy i poprawa ogólnego samopoczucia
Zanikające złogi tłuszczu poprzez stymulowany metabolizm tłuszczów
Mocna tkanka łączna i zgrabne nogi - szczególnie na pośladkach i łydkach
Jednoczesny trening kilku mięśni nóg i górnych partii ciała, a tym samym zwiększone spalanie kalorii
Zoptymalizowany metabolizm tłuszczów, a tym samym zwiększone spalanie tłuszczu
Trening ogólny dla ambitnych biegaczy, maratończyków
Bezpieczny dla stawów trening wprowadzający dla przyszłych biegaczy i amatorów
Optymalny trening po urazach
Ogólna poprawa samopoczucia poprzez redukcję hormonów stresu
Profesjonalna długość kroku 50 centymetrów i wyjątkowo płaski ruch zapewniają bezpieczny dla stawów i szczególnie efektywny trening fitness.
Intensywność można regulować w 15 krokach na wysokiej jakości komputerze. W sumie siedem programów fitness i tętna zapewnia
zróżnicowany trening cardio z zawsze nowymi motywatorami do treningu. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi na I-Pad lub I-Pod możesz jeszcze
bardziej urozmaicić sekwencję treningową. Przez interfejs USB możesz także naładować podczas treningu smartfon lub tablet.
Funkcje komputera:
Wyświetlacz LCD: niebieski
Wyświetlane parametry: dystans, czas, prędkość, kalorie
Uchwyt na tablet
Gniazdo USB (Ładowanie)
Programy treningowe: 5
Programy sterowane tętnem: 2
Pomiar pulsu: sensory dotykowe
Pas telemetryczny: opcjonalnie
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Możliwość ustawienia danych treningowych
Możliwość ustalenia górnej i dolnej granicy tętna
Procentowy wskaźnik tętna
Możliwość zdefiniowania 2 użytkowników
Wentylator
Dane techniczne:
Rolki transportowe
Płozy z antypoślizgową powierzchnią
Regulacja stopek eliminująca nierówności podłoża
Precyzyjne łożyska kulkowe
Wysokiej jakości łożyska
Zintegrowane rolki transportowe ułatwiające przesuwanie urządzenia
System hamowania: magnetyczny
Regulacja obciążenia niezależna 15-stopniowa
System napędu: pas klinowy
Długość kroku: 50 cm
Odległość pomiędzy płozami: 9 cm
Waga koła zamachowego: 16 kg
Wymiary: 165 x 55 x 158 cm
Kontrola obciążenia: zależna
Zasilanie: 230V, 50 Hz
Waga użytkownika: 150 kg
Kolor: srebrno-czarny
Pozostałe informacje:
Gwarancja domowa 36 miesięcy
Paragon lub faktura vat
Numer katalogowy: 3216
Dostawa gratis
Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje ?
Skontaktuj się z nami pod nr tel. 32-270-77-22 - postaramy się rozwiązać ten problem.

Dlaczego warto wybrać FINNLO?

Marka FINNLO należy do niemieckiej firmy HAMMER SPORT AG, której tradycje w sporcie sięgają 1900 roku. To jedna z
najstarszych firm w Europie o tak dobrze ugruntowanej pozycji na rynku. Dla zobrazowania tematu, popularna w Polsce firma
KETTLER powstała dopiero 50 lat później.
Głównym celem marki FINNLO jest produkcja wysokiej jakości sprzętu kardio oraz maszyn siłowych, jak również akcesoriów
bokserskich oraz fitness. Filozofia FINNLO opiera się min. na wdrażaniu do produkcji innowacyjnych pomysłów i najnowszych
technologii. FINNLO jest marką premium na rynku sprzętu sportowego i jest skierowana do Klientów, którzy oczekują
najwyższej jakości urządzeń. Jeszce kilka lat temu dostępna była w 40 krajach świata, a na dzień dzisiejszy to już ponad 60
państw na całym świecie, gdzie oferuje największy wybór sprzętu, od urządzeń domowych, poprzez profesjonalne maszyny do
zastosowania komercyjnego. Kilkadziesiąt salonów sprzedaży w całej Europie w tym 8 w Polsce to wynik, którego nie
powstydziłaby się żadna firma.
W produktach FINNLO dbałość o jakość jest widoczna w całym procesie produkcyjnym- począwszy od starannego doboru
materiałów, kończąc na ciągłej kontroli jakości we wszystkich etapach produkcyjnych. Ciągle trwający rozwój i większa
świadomość marki sprawia, że FINNLO jest jednym z najlepszych na świecie dostawców sprzętu fitness i maszyn siłowych, na
którym trenują światowej sławy sportowcy min. Allan Ray- dwukrotny mistrz NBA, czy Urs Kaufer- mistrz świata w
wioślarstwie. Produkty FINNLO zbierają pochlebne recenzje w testach, na łamach europejskich i światowych czasopism takich
jak: Men' s Health, Shape czy Runner's World.
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