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DE ROBUUSTE EN 
ALLERNIEUWSTE 
LOOPBAND  
VOOR THUIS
VAN DE WERELDMARKTLEIDER 
OP HET GEBIED VAN FITNESS-
APPARATUUR.

 DUIDELIJK. INTUÏTIEF. DE F1 SMART

VIRTUAL TRAINER WEBSITE

Via deze website 
kunt u op een leuke 
en eenvoudige wijze 
gebruik maken 
van aanbevolen 
trainingsprogramma’s, 
zelf trainingen aanmaken en deze delen 
met anderen en uw progressie meten.
www.VirtualTrainer.LifeFitness.com

iPod® BEDIENEN 
EN OPLADEN

Geniet van uw favoriete muziek 
tijdens uw training. Als extra 
voordeel laadt de F1 SMART 
deze ook meteen op, zodat u  
en uw iPod allebei vol energie 
de training beëindigen

FLEXDECK® -SCHOKDEMPINGSYSTEEM

Voor ons gepatenteerd 
systeem is gebruik gemaakt 
van nagenoeg onverwoestbare 
LifeSpring™-schokdempers. Deze 
schokdempers zorgen ervoor dat 
de belasting op gewrichten met 

maar liefst 30% wordt verlaagd ten opzichte van 
hardlopen buitenshuis, wat uiteindelijk de kans op 
letsel vermindert.

ENERGY SAVER

Hiermee wordt het 
energieverbruik verminderd 
met 90% zodra het toestel  
is ingeschakeld, maar niet  
in gebruik is. 

In de wereld van de fitnesscentra is Life Fitness 
het merk met de beste reputatie. Ook bij sporters 
die het toestel thuis gebruiken, omdat ze alleen 
het beste willen, roept het merk vertrouwen op. 

De F1 SMART-loopband is getest in hetzelfde 
biomedisch laboratorium als waar onze apparatuur, 
geproduceerd voor fitnesscentra, getest wordt.  
De Life Fitness loopbanden worden daar door  
onze duurzaamheidsexperts honderden uren  
lang getest.

Bij de F1 SMART simuleerden wij meer dan vijf 
miljoen voetstappen en werden tests uitgevoerd 
volgens een gebruiksduur van 17,6 jaar gemiddeld 
gebruik. Dit is bijna twee keer de gegarandeerde 
levensduur!
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Afmetingen uitgeklapt 196 cm L x 86 cm B x 150 cm H (77” L x 34” B x 59” H)

Afmetingen ingeklapt 89 cm L x 86 cm B x 190,5 cm H (35” L x 34” B x 75” H)

Gewicht van toestel 117 kg (259 lb)

Max. gewicht gebruiker 136 kg (300 lb)

Bandsnelheid 0,8-16 km/u (0,5-10 mph)

Hellingpercentage 0-12%

Afmetingen loopvlak 140 cm x 51 cm (55” x 20”)

Hartslag- 
meting

Draadloze hartslagtelemetrie en hartslagcontact,  
draadloze borstband meegeleverd

Aantal trainingen
7 voorgeprogrammeerde trainingen op het bedieningspaneel,  

plus een onbeperkt aantal trainingen via de  
Life Fitness Virtual Trainer-website en USB-aansluiting

Aangepaste training-
programma’s

Onbeperkt beschikbaar via de Life Fitness Virtual Trainer-website  
en USB-aansluiting

iPod-compatibiliteit
iPod touch® (3e, 2e, 1ste generatie), iPod classic®, iPod nano® 

(5de, 4de, 3de generatie)

Aanvullende functies

iPod-compatibiliteit, energy saver, accessoirehouder, activiteitszone, 
soft drop-vloerinstallatie, slot voor kinderbeveiliging  

(indien ingeklapt), geïntegreerd leesrek voor plaatsing  
van iPad®, Kindle™ of ander accessoire 

Garantie

Levenslang 10 jaar 5 jaar 1 jaar

Frame & 
LifeSprings

Motor Elektrische  
onderdelen, mechanische 
onderdelen & onderdelen 

bedieningspaneel

Arbeid

F1 SMART-LOOPBAND

iPod classic iPod nano iPod touch

Buiten de VS afgegeven garanties kunnen afwijken.

UITKLAPPEN EN GAAN

Ons soft drop-systeem 
zorgt ervoor dat het 
loopvlak rustig omlaag 
komt zodra de kinder-
beveiliging is ontgrendeld. 


