Concept 2 - Model D Sort + PM5
Varenummer: 199045
Leveringstid ukendt. Vi kan ikke få et svar fra Concept. Beklager.
Med denne video guide kan du se hvordan, du ror korrekt, så du får
en rigtig effektiv træning:
Fitnessgruppen præsenterer her markedets bedste romaskine med
den sorte model af Concept 2 - Model D + PM 5 computer.
Concept 2 er for alle brugere, som ønsker at forkæle sig selv på
højeste niveau med det bedste udstyr, der findes på markedet.
Her får du centerkvaliteten med hjem i stuen i form af den vel- og
anerkendte Concept 2 kvalitet, som giver dig en helt unik
træningsoplevelse.
En romaskine giver en god træning af kroppens store
muskelgrupper. Faktisk bliver ca. 80 % af kroppens muskler brugt.
På baggrund af den høje kvalitet, kan vi hos Fitnessgruppen
anbefale romaskinen til professionelt brug, hvilket betyder at bl.a.
følgende grupper kunne have stor glæde af Concept 2 romaskinen:
- Roklubber
- Fitnesscentre
- Virksomheder
- Institutioner
Med et køb af denne romaskine kommer du tættere på en oplevelse
på vandet, da luftmodstanden giver et flydende og realistisk træk.
Funktioner:
PM5 computeren er utrolig nem at betjene, og har en masse
funktioner.
Skærmen starter op, så snart svinghjulet begynder at dreje.
Hvis du ønsker at bruge en udvalgt funktion, kan du via den
overskuelige menu, nemt få adgang til alle programmerne, tidligere
træningsresultater og meget mere.

• Belastning: Luftmodstand
• Træk: Kæde
• Maks brugervægt: 230

Data og skærm:
PM5 computeren viser: distance, hastighed, tempo, kalorier og watt,
og du kan vælge mellem fem skærmindstillinger, De er: alle data,
kraftkurve, søjlediagram, stor skrift og paceboat/pacer.
Der er baggrundslys i PM5 computeren.

• Egen vægt: 26
• Farve: Sort
• Siddehøjde: 35 cm.

Trådløs pulsmåling:
PM5 understøtter ANT+ og Bluetooth Smart til trådløs pulsmåling.
For at bruge denne funktion, skal du bruge et brystbælte, som
understøttes af en af disse teknologier. Bemærk venligst at PM5

• Mål opstillet (L*B*H): 240 x 61 x 90 cm.
• Mål sammenklappet (L*B*H): 84 x 64 x 135 cm.
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