
ANY QUESTIONS?

BOUNDLESS WORK-OUT
De DKN-Run App biedt Target Heart Rate training, Personal Coaching 
en Voorprogrammaties (zoals gewichtsverlies, kalorieverbranding, 
bootcamp, enz…). De App maakt het eveneens mogelijk dat tot 12 
individuele gebruikers hun work-out data kunnen opslaan.
OOf ontdek de wereld via jouw loopband: daag jezelf uit op 's werelds 
meest iconische plaatsen: i-Routes Technologie maakt de wereld jouw 
work-out spot. Selecteer een trip, druk op start en volg de kaart, inclu-
sief de hellingsvariatie, aan uw eigen tempo. ‘Run the World’, thuis.

The AiRun is a treadmill that will ALWAYS impress….but never impose! 

COMPACT 
De DKN AiRun X High Performance Folding loopband is uitgerust met 
een revolutionair toeplooibaar ontwerp: er is GEEN montage nodig. 
Het Plug en Run systeem houdt letterlijk in dat u in 3 eenvoudige stap-
pen kan starten. 
Dit ingenieus vouwsysteem is eveneens ruimte besparend: de AiRun X 
kan rechtstaand worden opgeborgen of plat onder het bed.

A TRUE RUNNING MACHINE
De AiRun X wordt aangedreven door een nieuwe 2.25 pk motor met 
continue zelfkoeling, die langer en stiller loopt, minder energie 
verbruikt, en een piekprestatie biedt van 4 pk. 
DDeze loopband biedt een snelheidsbereik tussen 0 en 20 km/u en 15 
inclinatie niveaus.

BUILT FOR COMFORT
DDKN heeft een duurzame 3 mm dik orthopedische loopmat ontwikkeld 
dat het geluid reduceert en zorgt voor een lagere wrijvingscoëfficiënt. 
De AiRun X is eveneens uitgerust met DKN’s Comfort Cushion Deck: 
dit deck vangt de impact beter op, zodat u een meer comfortabele 
stride en pas krijgt, waardoor een barrière gecreëerd wordt tussen de 
hiel en het gewicht waarmee u terecht komt op het loopvlak. 
DDit impact systeem, gekend onder de naam ‘DKN’s Progressief Schok 
Absorberend deck systeem’ ondersteunt en vangt elke stap maximaal 
op, terwijl het hydraulisch dempingssysteem een betere, vlottere en 
stillere prestatie biedt.

DATA FLOW
De De LCD-console toont een continue feedback van alle trainingsgege-
vens, zoals snelheid, verstreken tijd, afgelegde afstand, kalorie-ver-
bruik, helling en hartslag. De AiRun X biedt 12 unieke vooraf ingestelde 
trainingsprofielen, inclusief snelheidscontrole, inclinatiecontrole en 
crosstraining. Eveneens een cardio programma dat gebruik maakt van 
het ‘ My Zone’ hartslag controle programma, de mogelijkheid om uw 
eigen gebruikersprogramma aan te maken, 2 gebruikersprofielen en 
een ingebouwde ontvanger voor draadloze hartslagmeting.

RUGGED DURABILTY
Het basis kader van de Airun X wordt gevormd door een eendelige 
stalen draagring, zonder lasnaden. Dit staat garant voor een uiterst 
stabiel toestel.

  TECHNISCHE GEGEVENS


