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SLINGERVRIJ GEBIED 
De ruimte bij de console geeft 
u grotere trainingsvrijheid en 
dankzij geïntegreerde knoppen 
kunt de snelheid en helling 
aanpassen zonder de training 
te onderbreken. 
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GEMAAKT OM HEEL 
LANG MEE TE GAAN
Deze lopende band zal de tand 
des tijds doorstaan dankzij 
het verbeterde rechtstandige 
ontwerp, de trapbestendige 
aluminium eindkappen 
en het tweede generatie 
schokdempingssysteem van 
FlexDeck™. LFconnect™ Protect 
met Wi-Fi-mogelijkheid maakt 
diagnostiek op afstand mogelijk. 
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RUIMTE OM TE RENNEN 
Het bredere loopoppervlak 
van 56 cm (22") spreekt sporters 
van uiteenlopend niveau aan, 
en dankzij het slanke ontwerp 
en de lage opstaphoogte van 
slechts 20 cm (8") past de 
loopband goed in uw woning. 
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CLUB SERIES+
 L O O P B A N D

De loopband uit 
de Club Series + is 

geworteld in meer dan 
20 jaar betrouwbaarheid 
en uitmuntende cardio, 

een favoriet in fitnesscentra 
over de hele wereld. 

Deze opnieuw ontworpen, 
opnieuw ontwikkelde 

loopband biedt intuïtieve, 
geavanceerde functies en 

een modern frameontwerp 
dat er mooi uitziet in 
uw woning en er ook 
goed in past. Een niet 

gering pluspunt.
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GEAVANCEERDE 
TRAININGSTECHNOLOGIE
De intuïtieve console met 
touchscreen zorgt voor 
een mooie online beleving. 
Uw laatste training wordt 
automatische opgeslagen, zodat 
u die opnieuw kunt afspelen 
en naar prestatieverbetering 
kunt toewerken. Daag uzelf 
uit met onze automatisch 
bijgewerkte trending 
trainingen. Houd daarnaast 
uw vorderingen bij en stuur 
uw trainingsgegevens naar 
uw favoriete apps via een 
Bluetooth®- en NFC-verbinding. 
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BASIS KENMERKEN

DX3™-systeem "Belt and Deck" (loopband-trackingsysteem) ●

FlexDeck 2.0 schokdempingssysteem  
(8 Lifespring-schokdempers)

●

Snelheidsbereik: 0,8 tot 19.3 km/u ●

Rol: 9 cm (3.5”) nauwkeurig geborgde stalen rollers, voor en achter ●

Helling 0% – 15%

Motorsysteem: 4 hp AC piekprestatie motor (4 hp piekprestatie, 
IE2-efficiëntie gewaardeerd op 2 hp)

●

Snelheids- en hellingsbediening op afstand ●

Zijhandgrepen 61 cm (24")

Verwijderbare vergrendelbare bekerhouders 2

Geïntegreerde accessoirehouder ●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Loopoppervlak 22" x 60"
(56 x 152 cm)

Opstaphoogte 20 cm (8")

Maximaal gewicht gebruiker 181 kg

Afmetingen (LxBxH) 82" x 36" x 56"
(209 x 92 x 142 cm)

Gewicht toestel 197 kg

FRAME

Lagere zijhandgrepen van gegoten aluminium 
en afdekkappen

●

Ontluchtingsitem van geborsteld roestvrij staal ●

Voorwielen om het toestel vlot te kunnen verplaatsen ●

Corrigerende waterpassen voor productstabiliteit ●

Snel afneembare kap voor eenvoudig onderhoud ●

Robuuste verf (laklaag die bestendig is tegen corrosie, 
vlekken en chemische stoffen)

●

Afwerking frame in Titanium Storm ●

STROOMVEREISTEN

Niet-exclusief circuit van 120 V (VS) of 220 A 
(buiten de VS) 

●
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SPECIFICATIES VAN DE CONSOLE

Schermtype 7" LCD

Touchscreen ●

Voelbare besturingselementen ●

Draadloze verbinding ●

USB-oplaadpoort ●

Software-updates (draadloos of USB) ●

Apparaathouder/leesrek ●

DISPLAYSPECIFICATIES

Taalkeuzes (Engels, Spaans, Duits, Japans, Nederlands, 
Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Portugees, 
Italiaans, Frans, Russisch, Koreaans, Arabisch)
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Display: Tijd, helling, snelheid, afstand, hartslag, calorieën ●

Uitgebreide displaygegevens: Verstreken tijd, geklommen 
afstand, cal/uur, METs, watts, gem. hartslag, max. hartslag, tijdsduur 
in zone, gem. snelheid

●

Compatibel met Polar-telemetrie (inclusief Polar-borstband) ●

Lifepulse Digitale Hartslagmeter met DSP 
(Digital Signal Processing)

●

INTERACTIVITEIT VAN APPARAAT

QR-code ●

Bluetooth-verbinding  
(Apparaat en borstband voor hartslagmeting)

●

NFC (Near Field Communication) ●

TRAININGEN

Handmatig, snelstart, heuvel, willekeurig ●

Streeftijd, streefafstand, streefcalorieën, 
streefhartslag, glooiende heuvels, snelheidsinterval, 
hellingsinterval

●

Training herhalen (een vorige training herhalen) ●

Trending trainingen (door trainer samengesteld, automatisch 
trainingen bijwerken)

●

Geschiedenis van trainingsprestaties (bekijk 
prestatietrends van de laatste 10 trainingen)

●

DIGITALE OPLOSSINGEN

LFconnect-eigendomsbeheer ●

LFconnect Protect controle van apparatuur op afstand ●

GARANTIE*

2 jaar op arbeid, voorrijdkosten en alle onderdelen. Uitzondering hier op 
zijn frames; 7 jaar en motor;7 jaar

CLUB SERIES+
 LOOPBAND


