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Orbitrek SOLE by HAMMER
E25 - model 2019
Cena

7 999,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3418

Kod producenta

3418

Kod EAN

4005251341809

Producent

Sole by Hammer

Opis produktu
Orbitrek SOLE by HAMMER E25 - model 2019
Numer katalogowy: 3418
Nowy orbitrek SOLE by HAMMER E25 jest obecnie jednym z najlepszych trenażerów eliptycznych na rynku. Nowa prowadnica z podwójną szyną sprawia, że E25
jest jeszcze bardziej stabilny i niezawodny! Dzięki 6,5-calowemu podświetlanemu na niebiesko wyświetlaczowi LCD masz gwarancję idealnego przeglądu Twoich
danych treningowych.
Nowy E25 oferuje także zupełnie nową funkcję - Bluetooth. Nowa aplikacja SOLE Fitness pozwala użytkownikom śledzić i zapisywać dane treningowe bezpośrednio
na telefonie komórkowym lub tablecie.
Trening na orbitreku - skutecznie i do celu
Profesjonalne wyposażenie i świetny design - to właśnie reprezentuje orbitrek E25 SOLE by HAMMER. Bezpieczny dla stawów i zróżnicowany trening jest
optymalnie dostosowany do poprawy Twojej wytrzymałości i jednocześnie wzmocnienia wszystkich ważnych grup mięśniowych. Aktywując do 70% całkowitej masy
mięśniowej wzmacniasz układ sercowo-naczyniowy i spalasz dużo kalorii. Idealne warunki do skutecznego zrzucenia nadmiernych kilogramów:
Obniżenie ciśnienia krwi i tętna spoczynkowego
Poprawa wytrzymałości aerobowej i anaerobowej
Wzmocnienie mięśni
Usprawnienie i modelowanie sylwetki

Komputer o wysokiej wydajności z wyświetlaczem LCD
W pełni wyposażony wysokiej wydajności komputer zapewnia dużą różnorodność podczas treningu. W sumie 10 programów gwarantuje wystarczającą alternatywę
dla domowych treningów. 5 zapisanych profili, 2 programy tętna, 2 opcje użytkownika oraz 1 wariant manualny – nie pozwolą Ci na nudę.
Aby trenować w optymalnym zakresie metabolicznym, ustaw na wyświetlaczu LCD górną granicę tętna i mierz tętno za pomocą sensorów dotykowych bądź pasa
telemetrycznego. Wszystkie ustawienia treningu są sterowane komputerowo i przejrzyście prezentowane na wyraźnym wyświetlaczu LCD z niebieskim
podświetleniem.
Możesz także z łatwością odtwarzać ulubioną muzykę dzięki zintegrowanym głośnikom za pomocą odtwarzacza MP3 lub telefonu komórkowego.
Idealne warunki do treningu w domu
Napęd zapewnia pas rowkowany, nie wymagający konserwacji. Za opór odpowiedzialna jest technologia hamowania z magnesem trwałym, która umożliwia
dokładne sterowanie. Wysokiej jakości łożysko kulkowe, koło zamachowe o masie 16 kg oraz podwójna prowadnica szyny zapewniają płynny i równomierny bieg.
Wskazówka
Aplikacja SOLE nie jest kompatybilna z wersjami Bluetooth poniżej 4.2 (więc nie może na przykład połączyć się z iPadem2, ale wszystkie nowsze urządzenia będą
działać poprawnie).
Główne zalety:
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Max.waga użytkownika: 160 kg
Duży czytelny wyświetlacz
Stabilna konstrukcja
Możliwość podłączenia MP3
Nawiew
Gwarancja 3 lata
Funkcje komputera:
Programy standardowe: 6
Program użytkownika: 2
Program sterowany tętnem: 2
Wyświetlacz: 6,5" Hi Tech Blue Backlight LCD-Display
Bluetooth - Łączność z tabletem / smartfonem
Puls ręczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
Możliwość podłączenia MP3
Nawiew
Miejsce na bidon
Dane techniczne:
Waga koła zamachowego: 16 kg
Wymiar pedałów: 38 cm
Odległość między pedałami: 10 cm
Kąt pochylenia tylnych szyn: 0 - 35 stopni
Długość kroku: 50 cm
Waga orbitreka: 102 kg
Max.waga użytkownika: 160 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys): 179 x 60 x 180 cm
Pozostałe informacje:
Gwarancja domowa 36 miesięcy
Gwarancja light commercial: 24 miesięcy
Paragon lub faktura vat
Numer katalogowy: 3418
Dostawa gratis

Nie znalazłeś produktu, który Cię interesuje?
Skontaktuj się z nami pod nr tel. 32-270-77-22 - postaramy się rozwiązać ten problem.
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