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Bieżnia elektryczna FINNLO MAXIMUM S T22-XC
kategoria: Kategorie > Sprzęt do użytku domowego > Bieżnie elektryczne

Producent: FINNLO
38 900,00 zł
Kod QR:

Bieżnia elektryczna FINNLO MAXIMUM S T22-XC

Bieżnia FINNLO MAXIMUM S, jest niewątpliwie jedną z najlepszych maszyn tego typu na rynku. To
perfekcyjna kombinacja designu, funkcjonalności i innowacji. Wszystkie elementy sterowania są
ergonomicznie rozplanowane, tak, aby każda ćwicząca osoba miała do nich łatwy dostęp. Bieżnia
napędzana jest do prędkości 25 km/h, przez silnik o mocy 4 KM. Pas biegowy o wymiarach 157,5
x 55,5 cm oferuje dużo miejsca nawet dla najwyższych biegaczy.
Bieżnia FINNLO MAXIMUM S jest urządzeniem na najwyższym światowym poziomie.
Posiada zintegorwany system komunikacji z urządzeniami iPod. Jej 18,5", dotykowy ekran LCD
HD ma wbudowane opcje rozrywki jak np. Analogowa i Cyfrowa TV, Trening w wirtualnej
scenerii, YouTube, Facebook i inne. Urządzenie posiada złącze internetowe (również przez
WiFi).
Dane treningowe możemy zapisać w chmurze: Nike+ , CSAFE.

Dlaczego warto wybrać Finnlo ?
Marka Finnlo znana jest w ponad 40 krajach na całym świecie, zaliczana jest do klasy premium i
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należy do firmy HAMMER SPORT AG z Niemiec głęboko zakorzenionej w produkcji, sprzedaży i
dystrybucji wyrobów sportowych od ponad 100 lat. Popularność marki na rynku europejskim jest
na poziomie takich firm jak np. KETTLER , REEBOK a znakiem rozpoznawczym jest ciekawy
design oraz najwyższa jakość wykonania i wykończenia. Patenty wprowadzane na rynek przez
Finnlo są nagradzane oraz doceniane w testach i prestiżowych czasopismach m.in. nagroda
Men'sHealth w teście atlasów dla modelu opartego na rewolucyjnej technologii TNT oporu
azotowych siłowników - Finnlo BioForce.

www.finnlo.com.pl

Opis:

Typ wyświetlacza: 18,5 " HD TFT-LCD
Multimedia: Złącze iPod, Analog TV, Digital TV, INTERNET, Facebook, Youtube
Wyświetlane parametry: Czas, Dsytans, Puls, Kalorie, Prędkość, Pochylenie, Tempo, MET
Moc silnika stała: 4 KM AC
Moc silnika maksymalna: 8 KM AC
Zakres prędkości: 0,8 - 25 km/h
Regulacja kąta nachylenia: 0 - 20 %
Wymiary pasa biegowego: 160 x 56 cm
Max. waga użytkownika: 180 kg
Programy treningowe: 17
Poziomy pochylenia: 20
Programy HRC: 5
Program manualny: 1
Program własny: tak
Miejsce na bidon
Podstawka na tablet
Gniazdo USB do ładowania
Hamulec elektryczny
Zaawansowany system amortyzacji
Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe
Współpraca z pasem telemetrycznym
Wymiary: 222,5 x 94,5 x 162 cm
Waga: 226 kg

Dodatkowe informacje:

Towar na zamówienie - przed zakupem prosimy o kontakt
Koszt transportu i montażu ustalamy indywidualnie
Numer katalogowy: 3450
Gwarancja komercyjna 24 miesiące
Nie znalazłeś produktu który Cię interesuje ?
Skontaktuj się z nami tel. 32-270-77-22 - postaramy się rozwiązać ten problem
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