Peak Fitness Run 3.0 i løbebånd - Model 2019 - Blu
Varenummer: 225041

Peak Fitness Run 3.0 i Løbebånd - Model 2018
Vejledende pris: 12.999,00 kr.
Med dette flotte løbebånd byder Peak Fitness ind til en ny generation
af trænings-udstyr.
Fuldt dæmpet løbeplade , som på et professionelt løbebånd.
Løbepladen er altså ikke skruet direkte fast på rammen uden
affjedring bagerst på løbebåndet. Som rigtig mange private løbebånd
er. Dette er vigtig for at give en vandret affjedring og ikke en skrå
frem ad hældende affjedring.
Peak Fitness Run 3.0 i løbebåndet har en driftsikker 2,75 hk motor
og en stor løbeflade.
Den behagelige stødabsorbering gør løbet til skånsom omgang
træning i forhold til at løbe på asfalt.
Computeren er enkel at betjene, men giver alligevel alle muligheder
for træningsprogrammer. Og er du ikke tilfreds med programmer, så
kan du bare lave dine egne programmer.
Når du er færdig med træningen kan løbebåndet klappes op og
rulles til siden.
Træn i hele verden via din Ipad / tablet.
Med muligheden for at bruge sin egen Ipad/tablet, kan du nu løbe
filmet løberuter via app'en "Kinomap". Prøv gratis løberuter.
Uden Ipad / Tablet fungerer løbebåndet 100% med manual styring
og over 40 programmer i flot oplyst display.
Vi ønsker alle en god og inspirerende træning.

• Løbeflade: 50 x 150 cm. (BxL)
• Motor: 2,75 DC Motor (5,5 hp peak)

Computer:
- 16 faste programmer
- 4 puls programmer
- 2 egne programmer
- 1 fitness-test

• Tablet/iPad kompatibel
• Hastighed: 1-20 km/t.
• Hældning: 0-12 %
• Stødabsorbering: Fuldt dæmpet løbeflade + svævende ophæng

-

Håndpuls & indbygget Polar pulsmodtager
Quick shift ( 4 x hastighedsvalg og 4 x hældningsvalg direkte)
Indbygget højtaler og USB-strømstik.
Holder til Ipad / Tablet

- Bluetooth indbygget for trådløs styring via Ipad eller Tablet.
- Mulighed for Kinomap app (Videoer med løberuter mv.)

• Soft Drop nedsænkningssystem:
• Maks brugervægt: 160 kg.

DKK 8.999,00
(DKK 7.199,20 ekskl. moms)

Fitnessgruppen A/S

Åbningstider:

8210 AArhus V

10:00 – 17:30

Viborgvej 107

+45 8744 0306

info@fitnessgruppen.dk
www.fitnessgruppen.dk

Mandag – Fredag
Lørdag

10:00 – 14:00

