Body Bike Supreme Sort
Varenummer: 116031
Body Bike Supreme - Sort
Body Bike Supreme er en Indoor Bike med et unikt og lækkert
design. Alle udsatte dele dele på cyklen er produceret i rustfri stål,
hvilket gør at cyklen både er hurtig og nem at rengøre og
vedligeholde.
Cyklen har en trinløs modstand, hvor bremsen består af
vedligeholdelsesfri kevlar.
Denne Indoor Bike har et skjold som fuldstændig indkapsler krank og
svinghjul.
Body Bike Supreme leveres med Body Bike Wave multistyret, som
har plads til bl.a. 2 vandflasker til din træning, samt telefon, nøgler
m.m.
Body Bike Supreme kan både anbefales til privat og professionelt
brug.

• Bremse: Kevler bremseklods (smørefri) Kan holde til minimum
1500 timers cykling.

Du kan opgraderer din Body Bike Supreme ved at tilkøbe Body Bike
Performance Console computeren. Med Body Bike Performance
Console computeren får du muligheden for at gøre din træning
endnu mere motiverende ved hjælp af computerens visning af
følgende data igennem din træning:
- Distance
- RPM (Pedalomdrejninger pr. minut/Kadence)
- Gennemsnitlig RPM
- TID (Både start og pause tid)
- PULS, % af Max Puls, Max Puls, Gennemsnitlig Puls
- KALORIEFORBRUG, Kalorieforbrug/time (Måles ud fra Puls)
- Indbygget pulsmodtager til ANT+ (F.eks. Polar H7 - Tilkøb)
Ved køb af 4 stk. eller mere, er det muligt selv at vælge imellem de
11 forskellige farver som topstykket til Body Bike Supreme kan
produceres i. Ved køb af mindre end 4 stk. er topstykket på cyklen
som udgangspunkt sort. Kontakt Fitnessgruppen, hvis en anden
farve ønskes.

• Svinghjul: 20 kg.
• Belastning: Trindløs modstand
• Maks. brugervægt: 150 kg. (Belastning på pedalerne kan have en
mindre max vægt)

OPMÆRKSOM:
Body Bike Cyklerne sælges uden pedaler. Pedalerne er et tilkøb og
kan købes her hos Fitnessgruppen

• Mål: (L*B*H) 105*60*100 cm.
• Egen Vægt: 65 kg.
• Indstilling af siddehøjde samt horisontal forskydning af sæde:

DKK 13.743,75
(DKK 10.995,00 ekskl. moms)
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