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C1UPRIGHT LIFECYCLE 
EXERCISE BIKE

Houd een traditionele 
fietstraining thuis, wanneer 
u maar wilt. Opvallend 
geruisloos, dus u kunt 
ongestoord lezen, naar 
muziek luisteren of naar 
de televisie kijken terwijl 
u kilometers wegfietst op 
een C1 Upright Lifecycle® 
Exercise Bike. Deze fiets is 
zorgvuldig gebouwd met het 
oog op een natuurlijk rechte 
zithouding, zodat u verzekerd 
bent van een comfortabele, 
effectieve training. 

HARTSLAGMETING
Met de hartslagsensoren 
kan heel handig de hartslag 
worden gemeten

Afgebeeld met 
Go Console
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1 KLAAR OM TE FIETSEN
Standaard zelf balancerende 
pedalen met spanriemen

ACCESSOIRES BINNEN BEREIK
Aan de voorkant gemonteerde 
bidonhouder en geïntegreerd 
leesrek
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4 5AUTHENTIEKE VORMGEVING
Ergonomisch ontworpen 
handgrepen in racefietsstijl

LEVENSLANGE GARANTIE
Op het sterke en duurzame, 
gelaste frame rust een 
levenslange garantie
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7Track Connect Go

KIES UW CONSOLE
Track Connect: Aantrekkelijke 
interactie met een dual-zone 
design dat een duidelijk 
onderscheid maakt tussen 
de zones van de console die 
bestemd zijn voor entertainment 
en training. 
Go: Combineert gebruiksgemak 
met 13 stimulerende en 
motiverende trainingen.
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MAAK VERBINDING 
MET TRACK CONNECT
Dankzij de nabijheidslogin 
via Bluetooth® of NFC op uw 
iPhone® en Android™ kunnen 
de trainingen gesynchroniseerd 
worden met populaire fitness-
apps en wearables, via de apps 
LFconnect™ en Wahoo RunFit®.



SPECIALE KENMERKEN C1

Hartslagmeting: Handsensoren voor hartslagmeting op de 
handgrepen

 ●

Hartslagmeting via telemetrie 
(Draadloze borstband inbegrepen bij console)

 ●

Zitting: Standaard staande zitting  ●

Handgrepen: Ergonomisch ontworpen handgrepen in racefietsstijl  ●

Pedalen: Standaard zelf balancerende pedalen met spanriemen  ●

Accessoires: Aan de voorkant gemonteerde bidonhouder  ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Weerstandsniveaus 20

Zittingafstellingen 14

Maximumgewicht gebruiker 135 kg
300 lbs

Lengte van het toestel 104 cm
41”

Breedte van het toestel 60 cm
24”

Hoogte van het toestel 142 cm
56”

Gewicht van het toestel 53 kg
116 lbs

Stroomvereisten: Plug-in (alle gangbare voltages)  ●

Veiligheid: CE, CSA, FCC, TUV, UL  ●

Garantie: Levenslange garantie op het frame, 3 jaar op on-
derdelen, 1 jaar op werkuren (NB. buiten de VS kunnen andere 
garantievoorwaarden gelden)

 ●
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SPECIALE KENMERKEN SPECIFICATIES VAN DE CONSOLE

C1UPRIGHT LIFECYCLE 
EXERCISE BIKE  ICOON       ●  STANDAARD         NIET BESCHIKBAAR

Track Connect Go

CONSOLE-OPTIES

DISPLAY TRACK 
CONNECT

GO

18 cm (7”) witte LCD  ●  ●

Instructief berichtencentrum  ●  ●

TRAININGEN

Aantal trainingen 15 13

Klassieke trainingen (Handmatig, Willekeurig, Heuvel)  ●  ●

Geavanceerde trainingen:

EZ Weerstand, Sport Training  ●  ●

Conditietest  ● —

HeartSync™ hartslag-gecontroleerde trainingen  
(Vetverbranding, Cardio, Heart Rate Hill™, Heart Rate Interval™, 
Extreme Heart Rate™)

 ●  ●

Doelgerichte trainingen (Calorieën, Afstand, Streefhartslag)  ●  ●

HIIT: High-intensity intervaltraining op maat ● —

Trainingen op maat per gebruikersprofiel 3 1

SPECIALE KENMERKEN

Snelstart  ●  ●

Wedstrijdmodus —  ●

Opwarmings- en afkoelingsmodus  ●  ●

Gebruikersprofielen 4 2

Compressiehouder voor apparatuur  ● —

LFconnect-toegang via LFconnect.com:

Oneindig aan te passen  ● —

Bijhouden van trainingen  ● —

USB-poort (software-updates, trainingsprogramma's bewaren)  ● —

LFconnect-app (download in de iTunes® App Store of op Google Play™)  ● —

Compatibiliteit met apps van derde partijen  
(voor een lijst van compatibele apps gaat u naar 
LifeFitness.com/MoreApps)

 ● —

Bluetooth®  ● —

Energiebesparing  ●  ●

TALEN

Talen: Engels, Duits, Spaans en Russisch  ●  —

FEEDBACK OVER TRAININGEN

Niveau, tijd, snelheid (mph, km/u, rpm), tempo, 
Afstand, hartslag, streefhartslag, calorieën, 
bewegende symbolen

 ●  ●

GARANTIE VAN CONSOLE

3 jaar op elektrische en mechanische onderdelen (exclusief 
3V-batterijen); 1 jaar op werkuren (Let op: buiten de VS kunnen 
andere garantievoorwaarden gelden) 

 ●  ●




