Peak Fitness R70 Romaskine
Varenummer: 195031
Peak Fitness R70 Romaskine
Vejledende pris: 6.495 kr.
Peak Fitness R70 er en lille og kompakt romaskine med masser af
kraft og ro-glæde!
Peak Fitness R70 bruger en kombination af luftmodstand og
magnetmodstand, hvilket giver et rigtigt fornuftigt ro-træk.
Computeren har flere programmer og giver mulighed for at lave dit
eget program eller ro imod computeren.
Den farvede baggrundsbelyste computer giver feedback på tid,
distance, rotag, rotag/min, puls, 500m/tm, kalorier, watt, ur, temp.,
kalender, alarm og indeholder også 12 forudindstillede programmer.
Romaskinen er nem at folde sammen, når den ikke bruges, således
den fylder meget lidt i rummet. Den er samtidig nem at flytte rundt på
ved hjælp af romaskinens transporthjul.
Peak Fitness R70 anbefales til den private bruger, somikke har plads
til en af de større maskiner, men samtidig ønsker en god ro-maskine,
der giver en god ro-oplevelse.
Denne romaskine har mulighed for at bruge Polar ukodet & kodet
brystsender.

• Belastning: Kombination af luft og magnet modstand med 16
modstands-niveauer
• Træk: Remtræk
• Maks brugervægt: 115 kg.
• Egen vægt: 27 kg.

Computer:
- Flot 2 Farvet lys i computeren
- 12 intervalprogrammer(hvor du kan sætte
din egen tid, mål for forbrændte kcal og
mål for din distance. Du kan også lade
det hele blive styret automatisk)
- Du kan se dine ro-tag
- Du kan lave dit eget intervalprogram
- Du kan ro mod en anden båd på computeren,
så du kan få konkurrence
- En sjov computer og let at bruge
- Indbygget pulsmodtager som er Polar kompatibel
- Pulsbælte medfølger

• Farve: Sølv grå og sort
På nedenstående links kan du se den danske samlevejledning samt
computervejledning til Peak Fitness R70 romaskinen:

• Mål opstillet (L*B*H): 198 * 46 * 91 cm.
• Mål sammenklappet (L*B*H): 96 * 37 * 143 cm.

DKK 4.995,00

• Transport-ruller foran

(DKK 3.996,00 ekskl. moms)
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