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LifeFitness.com

Neem uw favoriete 
training mee naar huis 
vanuit de sportschool 

met de Life Fitness Club 
Series+. Voortbouwend op 
20 jaar betrouwbaarheid 

en innovatie is dit product 
van de cardioserie een 
vertrouwd onderdeel in 
de beste fitnessruimten 
over de hele wereld. De 

Club Series+ Crosstrainer 
biedt superieure 

productkenmerken 
voor uw beste training, 

geavanceerde 
trainingstechnologie en 

een modern ontwerp dat 
er in huis geweldig uitziet.   

TRAINING VOOR HET HELE 
LICHAAM
De 20" (51 cm) passen maken 
een soepele en natuurlijke 
beweging die ontwikkeld is 
door jarenlang onderzoek op de 
elliptische beweging. Wanneer 
deze bewegende armen 
met ons multigreepontwerp 
worden gecombineerd kunt u 
een comfortabele en weinig 
belastende training voor het 
hele lichaam bereiken.

GEAVANCEERDE 
TRAININGSTECHNOLOGIE
De intuïtieve console met 
touchscreen zorgt voor 
een mooie online beleving. 
Uw laatste training wordt 
automatisch 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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VEELZIJDIGE HENDELS
Met de geïntegreerde 
weerstandsbediening op de 
bewegende hendels kunt u 
uw training wijzigen wanneer 
het u uitkomt en met het 
multigreepontwerp kunt u een 
handpositie vinden die voor u 
comfortabel is. En vaste hendels 
bieden een trainingsvariatie. 

EXTRA GROTE FLEXFORM 
PEDALEN
Grote pedalen van 15 inch 
hebben een gebogen 
ontwerp voor meer comfort. 
Het antislipoppervlak van de 
pedalen is makkelijk schoon te 
maken.
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BASIS KENMERKEN

20 inch (51 cm) ergonomische vaste paslengte ●

Bewegende handgrepen ●

Multi-griphandgrepen met weerstandsregeling op 
afstand

●

Weerstandsniveaus 0 – 25

Extra grote 15 inch FlexForm™ pedalen ●

Verwijderbare vergrendelbare bekerhouders 1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dynamische lengte 222 cm (87")

Afmetingen (LxBxH) 86"x29"x64" 
(218x73x163 cm)

Gewicht toestel 301 lbs (137 kg)

Maximaal gewicht gebruiker 400 lbs (181 kg)

FRAME

Ontluchtingsopeningen van geborsteld roestvrij 
staal

●

Achterwieltjes voor gemakkelijke verplaatsing ●

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

Plug-in (alle gangbare voltages) ●

Auto Start: stuurt voedingsstroom naar de console zodra de 
gebruiker begint te fietsen

●

LifeFitness.com

©2017 Life Fitness, een divisie van Brunswick Corporation. Life Fitness is een gedeponeerd handelsmerk van Brunswick Corporation. FlexForm, Integrity en LFconnect zijn 
handelsmerken van Brunswick Corporation. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. 33-17 (07.17) 

SPECIFICATIES VAN DE CONSOLE

Schermtype 7" LCD

Touchscreen  ●

Voelbare besturingselementen ●

Draadloze verbinding ●

USB-oplaadpoort ●

Software-updates (draadloos of USB) ●

Apparaathouder/leesrek ●

DISPLAYSPECIFICATIES

Taalkeuzes (Engels VS, Engels VK, Spaans, Duits, Japans, Nederlands, 
Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Portugees, Italiaans, Frans, 
Russisch, Koreaans, Turks, Pools, Fins, Hongaars, Arabisch, Catalaans)
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Display: Tijd, snelheid, afstand, weerstand, hartslag, calorieën  ●

Uitgebreide displaygegevens: Verstreken tijd, afstand, 
calorieën/uur, MET's, watt, gemiddelde HR, maximale HR, tijdsduur in 
zone, gemiddelde tempo, gemiddelde 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, weerstand, interval, achteruit

 ●

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

●
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