Peak Fitness B 3.0i motionscykel - 2020 med blueto
Varenummer: 105111
Peak Fitness B 3.0i motionscykel - Sort
Forventes på lager i starten af september 2020. Vi beklager!
Vejledende pris: 3.999,00 kr.
GRATIS LEVERING
2020 versionen af B3.0 kommer med en ny og forbedret computer,
stærkere ramme og endnu bedre tråd. Her får du utroligt meget cykel
for pengene!
Rigtig robust og stabil motionscykel i et flot sort design.
Køreglæde med det 8 kg. tunge svinghjul. Et naturligt cykeltråd til
både genoptræning og hård træning.
Den justerbare sadel, i højde og afstand til styret, sikrer en god
siddestilling.
Transporthjul gør det nemt, at rulle den til siden.
Højden på styret og vinklen på styret gør, at cyklen er ekstra
velegnet til personer med en højde på 160-180. Man sidder med en
rigtig god arm- og håndstilling på styret.
Drikkedunksholder monteret på styrestammen.
Flot og enkelt computer i farver.
Styr computeren manuelt eller vælg et af de mange indbyggede
programmer.
• Svinghjul: 8 kg.

Nu kan du cykle med din iPad. Via app kan du styre cyklen fra din
Tablet.
App: Kinomap (hent den i din app-store)
Med den smart tablet holder på computeren kan du læse nyhederne,
se film, tjekke facebook eller spille imens du træner.

• Magnetisk modstand
• Ergonomisk saddel
• Maks. brugervægt: 140 kg
• Transportruller foran og højde justering bagpå
• Mål: 89 x 51 x 142 cm. (LxBxH)

Computer: uden tablet:
- 16 programmer (frit justerbare i tid og niveau)
- Grafisk visning
- Tid, distance, hastighed, pedalomdrejning (Rpm), watt, puls
- 16 modstandsniveauer
Puls via håndpuls eller polar brystbælte kode eller ukodet (Tilbehør)
Se den geniale iConsole app her:

• Egen vægt: 36 kg.

Kan også bruges sammen med app "Kinomap" Video-ture.

• Farve - Sort

DKK 3.999,00
(DKK 3.199,20 ekskl. moms)
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