Airbike - The Beast
Varenummer: 108031
Airbike - The Beast
FORVENTES PÅ LAGER SLUT MAJ 2021
Effektiv cardiotræning på 14 minutter!
Eller HIIT træning - Super god til hårde interval træning
Hvis du giver dig optimalt i din træning med denne Air Bike, vil du
opnå en meget effektiv cardiotræning, som vil styrke din kondition,
øge din fedtforbrænding samt din muskelmasse.
Hvis du træner med høj puls, vil denne cykel hjælpe dig med at
fortsætte din fedtforbrændingsproces i op til 30 minutter efter du har
afsluttet din træning pga. intensiteten.
Grunde til at vælge The Beast frem for andre Air Bikes:
Høj kvalitet
Grundet den høje kvalitet på denne cykel kan den anbefales både til
hjemmet, atleten, den personlige træner eller CrossFit centret.
Cyklen har minimal vedligeholdelse.
Støjsvag
De fleste Air Bikes bruger en kæde til at trække svinghjulet rundt.
The Beast Air Biken bruger en rem, hvilket er meget lydsvagt i
forhold til kæder.
Håndtagene
De ergonomiske håndtag på The Beast giver en optimal siddestilling
og comfort ved både skub og træk igennem din træning. De 2
grebsmuligheder giver dig muligheden for at variere din træning fra
biceps til triceps.

• Bremse: Luft-modstand
• Antal programmer i computeren: 2 intervalprogrammer 10/20 og
20/10
• Computeren viser følgende data: Hastighed, Distance, Watt
ydelse, Puls, RPM, Kalorieforbrug, Tid

Kraftig opbygning
The Beast er bygget i kraftige kvalitets materialer og med en
egenvægt på 69 kg. står cyklen stabilt selvom der trænes med høj
intensitet.
Specialdesignet træningscomputer med visning af mange data
Computeren er specialdesignet til HIIT træning (Høj Intensiv Interval
Træning) og har derfor 2 knapper så du hurtig kan lave en 10/20
eller 20/10 træning. Du kan også indstille dit eget interval program,
så det passer perfekt til dig og dit behov.

• Maks. brugervægt: 150 kg
• Mål: 115 x 74 x 143 cm (LxBxH)

Igennem din træning viser computeren følgende data:
- Hastighed, RPM, Distance, Tid, Kalorieforbrug, Watt ydelse.

• Egen Vægt: 69 kg
• Indstilling af siddehøjde samt horisontal forskydning af sæde:

DKK 8.995,00
(DKK 7.196,00 ekskl. moms)
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