Peak Fitness Motion 6.0 i løbebånd
Varenummer: 225051

Peak Fitness Motion 6.0 i Løbebånd
Vejledende pris: 15.999,00 kr.
Peak Fitness Motion 6.0i er blandt topmodellerne af løbebånd til
hjemmet. Et elegant stilrent design med kraftig rammekonstruktion
og en stor DC motor på 3,5 hk, med et peak på hele 7,0 hk! Stor
løbeflade og svævende ophængt løbeplade gør træningen ekstra
behagelig.
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.
Flot computer med mange programmer og mulighed for at lave egne
programmer. Via den indbyggede Bluetooths kan Ipad / tablet
tilkobles - men det er ikke nødvendigt.
Computeren er meget motiverende og kan udfordre alle brugere.
Den integreret blæser giver frisk luft under løbeturen.
Peak Fitness Motion 6.0i løbebåndet med computer kompatibel med
Ipad og Tablet via app'en "Kinomap"". "Kinomap " app'en gør det
muligt at løbe og se filmede video-ruter. En enkel og ekstra
motivation til træningen.
Peak Fitness M 6.0i anbefales til den kræsne bruger, som ønsker at
købe en af de bedste private løbebånd på markedet!

• Løbeflade: 50 x 150 cm. (BxL)

• Løbebælte tykkelse: 2,2 mm.

Computer med LCD Display
- Stort display med baggrundsbelysning.
- Viser: Programmer, tid, hastighed, omgange, hældning, distance,
kalorier, puls.
- 16 Programmer (inkl. 2 brugerkonfigurerede, og 4 pulsstyrede samt
Fitnesstest).
- Indbygget Bluetooths til Ipad og tabets
- Holder til Ipad / tablet
- Quick valg af hastighed og hældning.
- Pulsmodtager er indbygget, samt håndpuls. tager kodet og ukodet
brystsender.
- Ekstra quick paneler (hastighed, hældning og nødstop).
- Hældning og hastighed kan fjernbetjenes på håndtagene

• Valse diameter: 5 cm.

Skal som alle løbebånd tilsluttet stik med jordforbindelse.

• Stødabsorbering: Fuldt dæmpet løbeflade + svævende ophæng

DKK 12.999,00

• Motor: 3.5 DC Motor (7 hp peak)
• Tablet/iPad kompatibel
• Hastighed: 0,8 - 20 km/t.
• Hældning: 0 - 12 %

(DKK 10.399,20 ekskl. moms)
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