Peak Fitness B7.0i Ergometercykel
Varenummer: 105091
Nyhed!
Peak Fitness B7.0i træningscykel er den nyeste og bedste
ergometercykel fra Peak Fitness, her er der kælet om alle detaljer.
Blandt andet kraftigere styr, stel og krank som giver en følelse af
ekstra kvalitet.
Peak Fitness B 7.0i er bygget med tanke til brug i mindre
motionsrum, fysioterapeuter, eller private der vil have top kvalitet.
Motionscyklen har lav indstigning og pedaler med rem klikfunktion,
så det er nemt og hurtigt at indstille. Styret har også mange grebs
muligheder og kan justeres i vinklen, så man kan sidde tilpas. Styret
kommer også med håndpulsmåler i grebet . Sadlen er ligledes
justerbar og kan skiftes til en smallere sadel hvis ønskes.
Der er mulighed for tilkøb af brystsender.(5khz)
Træningscyklen anbefales til mindre motionscentre, fysioterapeuter,
lokalcentre og private i alle aldersgrupper.
Træningscyklen har et 10 kg svinghjul der sammen med den
elektromagnetiske modstand giver et rigtig godt og realistisk tråd.
Cyklen har 32 modstandsniveauer der går op til 400 watt.
Computeren er nem at styre, og kan indstilles manuelt eller til en af
de forudindstillet skalerbare programmer samt pulsprogram.
Computeren kommer med bluetooth og mulighed for at forbinde
Kinomap med enten sin smartphone eller tablet. Med Kinomap er der
mulighed for at cykle ruter fra hele verden. Der er selvfølgelig
tabletholder, så du kan følge ruten imens du cykler. Der er også
mulighed for at vippe computeren, så den sidder i en tilpas vinkel.

• Elektromagnetisk modstand op til 400W

Cyklen kommer naturligvis også med vandflaskeholder og
transporthjul foran, så den er nem at flytte.

• Svinghjul: 10 kg.
• Ergonomisk saddel
• Justerbar saddel og styr
• Maks. brugervægt: 150 kg.
• Mål: (L*B*H):113*55*155cm
• Egen Vægt: 38 kg.
• Farve: Sandy Black

DKK 4.995,00
(DKK 3.996,00 ekskl. moms)
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