Peak Fitness Racer Pro Indoor Bike inkl computer m
Varenummer: 104051
Peak Fitness Racer Pro spinningscykel inkl. computer med Blue
Tooth
Nyhed: Nu med indbygget Bluetooth i computeren træn med
Kinomap.
Ny topmodel fra Peak Fitness - underholdning og effektiv træning på
samme tid!
Vejl. pris kr. 10.995
Denne smarte premium Indoor Bike har et glidende og godt tråd,
hvor man virkelig får en super følelse, når man sidder og træder
rundt. Med en gearing på 1/9, magnetisk modstand og et 15 kg tungt
svinghjul, er man sikret en realistisk fornemmelse, når der bliver trådt
rundt. Det er muligt at yde helt op til 1000 watt. Svinghjulets
hastighed gør at det virker som et 25-30 kg. Svinghjul. Andre
forhandler skriver at svinghjulet på denne cykel vejer 30 kg. Det er
forkert, da cyklen kun laves med 15 kg. svinghjul.
Fordelen med magnetisk modstand er at cyklen er helt lydløs, altid
ens modstand og ingen slid på bremsen. Modstanden reguleres
nemt i 16 faste trin, hvilket også gør at lave helt samme modstand
fra gang til gang.
Computeren viser alle de nødvendige data, watt, hastighed,
distance, tid, pedalomdrejninger(RPM), kalorier, puls og modstands
niveau. Efter træning vises gennemsnit RPM. Computeren har ikke
indbygget baggrundslys.
• Pedal Afstand 18 cm.

Peak Fitness Racer Pro har monteret bluetooth sender, der gør det
muligt at koble cyklen sammen med flere forskellige app's - med
filmede cykelruter, f.eks. Kinomap.

• Bremse: Magnetisk

Styret på Racer Pro er et Kombi-styret, som giver ekstra
grebsmuligheder. Det er muligt at sidde oprejst eller "ligge ned". Styr
og saddel kan justeres både op og ned samt frem og tilbage.

• Svinghjul: 15kg. Giver 25-30 kg.
• Belastning: Watt-modstand - manuel også i apps
• Bluetooth modtager i computeren: Ja (mulighed for tilkobling af
tablet)

Med tablet holder i styret.
Udover det smarte styr, kommer cyklen også med kombi-pedaler, så
det er muligt at bruge almindelige træningssko og SPD-klamper.
Pedal afstanden på denne cykel er 42 cm. I fagterm hedder det Qfaktor.

• Maks. brugervægt: 150kg
• Mål: 131 x 65 x 130 cm (LxBxH)

Peak Fitness Racer Pro kan anbefales til professionel brug eller den
seriøse private bruger.

• Egen Vægt: 57kg

DKK 9.995,00
(DKK 7.996,00 ekskl. moms)
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