Peak Fitness C4.0i crosstrainer med 7" skærm - Mo
Varenummer: 135121
Peak Fitness C4.0i crosstrainer - model 2021 - med justerbar
skridtlængde og stor og flot 7" skærm med indbyggede programmer
og apps.
Peak Fitness C4.0i ellipsetræner gør din træning til en leg. Du
indstiller nemt skridlængden på enten 43 cm. eller hele 56 cm (2
crosstrainere i en). På den 7" store skærm vælger du nemt hvilket
træningsprogram du ønsker. Skærmen har indbygget flere populære
app, så underholdningen er indbygget. Også er det bare igang med
træningen. Apps inklududerer blandt andet Netflix, Youtube, og
Kinomap hvor man kan træner på ruter fra hele verden.
De store multi-trækhåndtag giver dig mulighed af en afvekslende
gribe-muligheder og gør at crosstraineren passer til alle. Det 12 kg.
store svinghjul giver maskinen et godt og glidende tråd både ved lav
og høj modstand.
Det innovative design gør at maskinen ikke fylde så meget som
andre crosstrainer med lang skridtlængde, men stadigvæk er utrolig
stabil med en behagelig ellipsebevægelse.
Du står behagelig og skridsikkert på den bløde belægning på
fodpedalerne.

• Bremsesystem: Motorstyret permanent magnet

Computeren viser hastighed, tid, distance, kalorier,
pedalomdrejninger, watt, puls. Manuelt program + 12 forudindstillet
programmer, endvidere er der pulsprogrammer i computeren.
Crosstraineren har indbygget håndpuls og pulsmodtager (5 HZ
modtager) Brystbælte er tilbehør.
Den 7" touch skærm har indbygget flere apps og har tilslutning via
Wifi.
Her snakker vi ikke bare en crosstrainer Bedst i test - men også
bedst i brug. Køb crosstraineren Peak Fitness C4.0i i butikken eller
på nettet.

• Svinghjul: 12 kg. egenvægt.
• Manuel justering af skridtlængde:
• Skridtlængde: 17" og 22" (43 og 56 cm)
• Skridtbredde: 13 cm.
• Afstand mellem håndtag: Multigreb 60-85 cm.
• Tablet/iPad kompatibel Indbygget i 7" skærm
• Justerbare fodpedaler med ekstra skridsikring

DKK 9.999,00
(DKK 7.999,20 ekskl. moms)
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