Peak Fitness VG60i Crosstrainer
Varenummer: 135051
Peak Fitness VG60i Crosstrainer - Med Bluetooth
Vejledende pris: 7.995 kr.
Computer med Bluetooth, så du kan træne med din iPad eller Tablet.
Kør i hele verden med Kinomap.(Ekstern App)
Deluxe crosstrainer med mange træningsmuligheder og fine detaljer.
Flot gun-metal farve og i højeste kvalitet.
Peak Fitness VG60i crosstrainer har en rigtig god bevægelse. Nem
justering af fodplader med ekstra komfort. Gode gribemuligheder for
både lave og høje personer. Inkl. justering af skridtvinklen foran.
Bemærk kun 15 cm. skridtbredde, dvs. meget naturlig
skridtbevægelse.
Flot 3 farvet computer med masser af programmuligheder, hvilket
giver optimale forudsætninger for en sjov og varieret træning. Peak
Fitness VG60i har endvidere fået computer med BlueTooth, så du
kan træne i hele verden via Google Streetview.
Kraftig kvalitet, hvor der ikke er sparet på noget.
Mulighed for justering af skridthøjden, så den passer til både store
og små.

• Bremsesystem: Computerstyret Magnetmodstand
• Svinghjul: 15 kg. svingmasse
• Skridtlængde: 39 cm. / 16"
• Skridtbredde: 15 cm.

Computer:
- Flot LCD-display i farver
- 12 faste programmer
- Skalerbar i niveau og i tid (Giver utallige
muligheder)
- Pulsstyret program
- Design dit eget program
- Pulsmåling via håndpuls
- Indbygget pulsmodtager (ukodet og kodet)
Kræver brystbælte (F.eks. Polar T31 /T34 ukodet)
- Viser: din tid, hastighed, distance, forbrænding,
watt og puls
- BlueTooth - træn med din Ipad (Iconsole+ og Kinimap)

• Afstand mellem håndtag: 60 cm.
Se den geniale iconsole app her:
• Justerbar skridtvinkel foran 5 indstillinger

Ansvarsfraskrivelse:
Fitnessgruppen kan ikke gøres ansvarlig for funktionaliteten af tredje
parts programmer og app's.
På de nedenstående links kan du se de danske manualer til både

• Tablet/iPad kompatibel
• Justerbare fodpedaler med ekstra skridsikring 5 indstillinger

DKK 5.995,00
(DKK 4.796,00 ekskl. moms)
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