
ANY QUESTIONS?

INTEGRAAL PAKKET
Integreer wellness en fitness in uw levensstijl: aansluiten via blue-tooth, 
uw persoonlijke data ingeven, een programma selecteren, en starten.. 

De De DKN-Motion App brengt u de toekomst in de fitness-industrie. Deze 
nieuwe console integreert perfect een tablet, iPad of Android, zodat u 
zelf een oefensessie kan ontwerpen, programmeren en trainen waar 
en wanneer het in uw agenda past. DKN-Motion biedt een totale geïn-
tegreerde sturing en controle van de fiets of strider. DKN-Motion maakt 
het mogelijk tot 12 individuele gebruikers hun work-out data  op te 
slaan.
Tijdens het sporten kan het programma op de achtergrond actief 
blijven: ‘multitasking’.

THE CLASSICS
Naast de klassiekers (handmatige bediening, geprogrammeerde runs, 
uithoudingtraining, warm-up, calorieburn, enz..) integreert DKN-Motion 
ook Watt control, Target Heart Rate opleiding, en Personal Coaching.

En i-Routes: 
OOntdek enkele van 's werelds meest iconische trips. Stride of fiets de 
wereld rond, in uw privacy thuis, en toch bent u online.
i-Routes technologie stelt u in staat om zelf sommige delen van de 
echte routes uit te checken. Kies een trip, druk op start en volg de 
kaart, inclusief de hellingsvariatie, in uw eigen tempo.

‘Ride the Real Thing’, thuis...

..

MOTION
 
Met 12 professioneel ontworpen programma’s in combinatie met 32 
trainingniveau’s en 20 tijdssegmenten, alsook hartslag gerelateerde 
programma’s is de XC-140 zonder meer een geweldige partner voor 
uw thuistraining. 

De De XC-140 neemt X-training naar een hoger niveau dan de Xc 120 : dit 
toestel is wat andere striders graag zouden zijn: een kwaliteitstoestel 
dat de best mogelijke elliptische workout kan aanbieden. 
De stapbeweging verloopt zo vlot het maar kan en is uiterst stil. Zelfs 
wanneer u de weerstand aanpast is er bijna geen lawaai.

GGeweldig toestel, vlot, stil, een goede aerobic workout op langere 
termijn en een waaier aan mogelijkheden van manuele mode tot voor-
geprogrammeerde settings.

SUPERIOR ENGINEERING

De superieure techniek en ontwerp spelen een belangrijke rol wanneer 
u oefent op de XC-140. De elliptische stride is lang en plat, waardoor 
een natuurlijke stap of loopbeweging wordt gesimuleerd. De 
armsteunen zijn perfect gepositioneerd. Bij sommige toestellen heeft u 
soms het gevoel dat deze te ver of te dicht staan. De stride op de 
XC-140 is simpelweg geweldig.

KEY INFORMATION

Een andere optie die we geweldig vinden aan de XC-140 is de 
eenvoudig te gebruiken computer.  Een intuitief ontwerp waarbij u zich 
kan focussen op uw training en niet op het programmeren. 

HHet multi kleuren LCD scherm geeft belangrijke informatie tijdens uw 
workout en voorziet in duidelijke weergave van uw snelheid/rpm, 
afgelegde afstand, verlopen tijd, theoretisch kalorieverbruik, 
Watt/energie en hartslag.

  TECHNISCHE GEGEVENS 


