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Link do produktu: https://finnlo.com.pl/rower-sole-by-hammer-b94-p-282.html

Rower SOLE by HAMMER B94
Cena

6 299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3421

Kod producenta

3421

Kod EAN

4005251341106

Producent

Sole by Hammer

Opis produktu
Rower SOLE by HAMMER B94
Rower treningowy B94 firmy SOLE by HAMMER jest jednym z najpopularniejszych rowerów treningowych do domowych ćwiczeń. Zawdzięcza to swojej niskiej
wadze, wytrzymałym komponentom klasy premium oraz łatwości użytkowania i oszczędności miejsca - doskonałe urządzenie treningowe dla każdego.
Wbudowana funkcja Bluetooth umożliwia połączenie z rowerem treningowym za pomocą aplikacji SOLE Fitness, w której możesz sprawdzić aktualne dane
treningowe i regularnie je zapisywać. W ten sposób możesz osiągnąć wyznaczone cele treningowe jeszcze szybciej i efektywniej. Dodatkową dawkę motywacji
zyskujesz dzięki zintegrowanym głośnikom Bluetooth, dzięki którym możesz słuchać ulubionej muzyki i odtwarzać playlisty.
Wszystkie dane treningowa są wyraźnie prezentowane na dużym 9-calowym wyświetlaczu LCD. Nowa, nowoczesna, prosta konstrukcja B94 jest bardzo atrakcyjna i
doskonale prezentuje się w każdym mieszkaniu, a zatem jest idealnym sprzętem treningowym we własnym czterech ścianach.
Wbudowany uchwyt na tablet i funkcja ładowania USB – coś dla Twoich urządzeń SMART. Kiedy podczas treningu będziesz się motywował oglądając swój ulubiony
serial, ładowarka USB zadba o to, aby Twojemu smartfonowi lub tabletowi nie wyczerpała się bateria.
Dziesięć wymagających programów treningowych, w tym 2 programy tętna, które można wybrać bezpośrednio za pomocą przycisku i które zapewniają dużą
różnorodność, bezpieczeństwo i optymalne sterowanie treningiem. Własne sesje treningowe mogą zostać zapisane dla maksymalnie 2 użytkowników i w dowolnym
momencie przywołane.
Idealną ergonomię siedzenia dla każdego gwarantuje regulowane siedzisko żelowe. Ustawienie można szybko zmienić w 12 poziomach na wysokość i
bezstopniowo, jeśli chodzi o odległość od komputera treningowego.
Cicha magnetorezystancja pozwala użytkownikowi płynnie przechodzić między poziomami oporu, zapewniając jednocześnie wyjątkowo cichy trening. Idealne
rozwiązanie do mieszkania.
Wbudowane wentylatory zapewniają komfort nawet podczas wymagających treningów i dzięki temu pozwalają na jeszcze skuteczniejszy trening. Po efektywnym
treningu możesz bez wysiłku schować rower treningowy B94, a to dzięki zintegrowanym rolkom transportowym.
Informacje wyświetlane na komputerze treningowym
dystans w metrach i kilometrach
czas w sekundach, minutach i godzinach
prędkość
krokomierz
kalorie
moc
tętno, w tym górna granica tętna
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: 150 kg
Duży czytelny wyświetlacz
Stabilna konstrukcja
Możliwość podłączenia MP3
Bardzo wygodne, żelowe siodełko
Bluetooth - Łączność z tabletem / smartfonem
Gwarancja 3 lata
Funkcje komputera:
Programy standardowe: 6
Program użytkownika: 2
Program sterowany tętnem: 2
Waga koła zamachowego: 12 kg
Regulacja obciążenia: 20-stopniowa
Wyświetlacz: Hi Tech Blue Backlight LCD-Display
Wyświetlacz kompatybilny z mp3
Puls ręczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
Bidon w zestawie
Możliwość podłączenia MP3
Nawiew
Miejsce na bidon
Bluetooth - Łączność z tabletem / smartfonem
Dane techniczne:
Waga rowerka: 58 kg
Max.waga użytkownika: 150 kg
Wymiary (dł.szer.wys): 123 x 58 x 152 cm
Pozostałe informacje:
Gwarancja domowa 36 miesięcy
Gwarancja light commercial: 24 miesięcy
Paragon lub faktura vat
Numer katalogowy: 3421
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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