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Stepper SOLE by HAMMER SC200

kategoria: Kategorie > Sprzęt do użytku domowego > Steppery

Producent: SOLE by HAMMER
7 999,00 zł
5 999,00 zł
Waga: 72kg
Kod QR:

Stepper SOLE by HAMMER SC200

Stepper SOLE by HAMMER SC200 to sprzęt do ćwiczeń, który trenuje dolne części ciała, bez
stosowania nacisku na stawy biodrowe i kolanowe. Ideą stepowania po łuku jest intensywny i
dynamiczny trening. Ten enorgonomicznie zaprojektowany stepper, został wyposażony w
gumowe uchwyty i odporne na korozję aluminiowe szyny. Ruchome rączki zapewniają bardzo
dużą stabilność na urządzeniu. Stepper SOLE by HAMMER SC200 jest wyposażony w kółka
transportowe, dzięki czemu w łatwy sposób można go przemieszczać. Konstrukcja SC200 jest
bardzo wytrzymała, wykonana ze stalowych rur malowanych farbą proszkową. Maksymalna
waga użytkownika to aż 150 kg.
Stapper SOLE by HAMMER SC200 posiada 20 poziomów oporu, a konsola komputera pozwala na
dokonywanie szybkich i skutecznych zmian parametrów treningowych. Konsola ma również
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wbudowany wentylator chłodzący, głośniki z gniazdami audio (wejście i wyjście), schowek na
akcesoria (np. telefon, klucze) i stojak na tablet. Stepper posiada czujniki tętna wbudowane w
uchwyty, jak również współpracuje z pasem telemetrycznym (opcja). Komputer wyposażony jest
również w programy sterowane tętnem. Ponadto, istnieje wiele profili użytkowników, oraz
standardowe programy treningowe, które obejmują trening interwałowy, siłę i programy na
spalanie kalorii. Konsola komputera posiada 7,5'' ekran podświetlony na biało.

Sole pozwala użytkownikom na swobodę transferu danych treningowych pomiędzy sprzętem
SOLE a urządzeniami smartfon / tablet. Użytkownicy zarówno systemów iOS jak i Android, mogą
pobrać za darmo aplikację "SOLE", która pozwoli komunikować się ze sprzętem do ćwiczeń, lub
przetransferować dane treningowe do aplikacji (Fitbit, Record, Mapmyrun, Apple Health).

Funkcje komputera:

Programy treningowe: 6
Programy indywidualne: 2
Programy sterowane tętnem: 2
Wyświetlacz: 7,5" LCD
Wentylator
Wejście i wyjście audio

Dane techniczne:

System oporu: magngnetyczny ECB
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Ruch pedałów: Góra/Dól
Wymiary pedałów: 38 cm
Długość: 142 cm
Szerokość: 46 cm
Wysokość: 152 cm
Waga urządzenia: 75 kg
Maksymalna waga użytkownia: 150 kg

Dane techniczne:

Paragon lub faktura vat
Numer katalogowy: 3413
Gwarancja domowa 36 miesięcy
Gwarancja light commercial: 24 miesięcy

UWAGA!!!
Klienci, którzy zamierzają odwiedzić nasze salony w celu przetestowania prosimy o
to,żeby przed przyjazdem sprawdzić telefonicznie czy dany model znajduje się
aktualnie na ekspozycji danego salonu.
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