
De Integrity SL-console biedt zowel een intuïtieve ervaring 

voor de sporter als het niveau van digitale verbinding dat 

gebruikers tegenwoordig van ons verwachten.

HEROVERWEEG LED

SL CONSOLE

Led-consoles hoeven geen 
basisproduct te zijn. Life Fitness 
heeft verbeteringen opgenomen 
voor interactie voor de sporter, 
zoals GymKit-technologie en 
Bluetooth®-verbinding en deze in 
het led-platform ingebouwd.

LED-EVOLUTIE

Fitnesscentra kunnen preventieve 
onderhoudsdata instellen, zodat ze 
een waarschuwing ontvangen met 
een servicemelding op de console. 
Daarnaast zijn er aanvullende 
voorzieningen die servicemonteurs 
helpen bij het stellen van diagnoses 
en het verhelpen van problemen.

EENVOUDIGE SERVICE EN 
ONDERHOUD

De consoles hebben een 
frisse, moderne look die eerder 
voorbehouden was aan de 
meer premium consoles. We 
hebben de tijd genomen om 
een console te creëren die er 
mooier uitziet dan andere leds.

EEN LED-CONSOLE MET 
LOOKS



SL CONSOLE

Sneltoetsen voor 
snelheid en helling*

Verbinding maken met 
Apple Watch® door in de 
hoek rechtsonder op de 
console te tikken

C-SAFE-poort - gemakkelijke installatie van 
CSAFE-compatibele toestellen, zoals MYE

Tot 22 trainingen 
beschikbaar

Naadloze verbinding met de gratis te downloaden 
Life Fitness Connect-app voor het bijhouden van 
trainingen met en zonder Life Fitness-toestellen.

Gestroomlijnd, 
modern ontwerp

U kunt toestellen opladen en de 
software bijwerken via een USB-poort. 
Schuifklepjes voorkomen dat vloeistof 
voor roestvorming in de USB- en 
hoofdtelefoonpoorten zorgt.

Bluetooth®-verbinding met 
koptelefoons en hartslagbanden.

Geïntegreerde bediening 
voor televisie

*Sneltoetsen alleen op loopband-console



SL CONSOLE

SPECIFICATIES VAN DE CONSOLE

Display Led of lcd

Draadloze verbinding •

USB-oplaadpoort •

Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm •

Software-updates (draadloos of USB) •

Apparaathouder/leesrek •

DISPLAYSPECIFICATIES

Taalkeuzes

Led  
11 softwaretalen 

 
7 overlay-talen

Lcd*  
7 softwaretalen 

 
3 overlay-talen

Display: 
Loopband: Calorieën, afstand, 
helling, verstreken tijd, resterende 
tijd, snelheid, tempo, gemiddelde 
hartslag

•

Cross-trainer en bikes: RPM, 
snelheid, calorieën, afstand, 
resterende tijd, verstreken tijd, 
niveau, watts, hartslag

•

PowerMill Climber: Geklommen 
meters, totaal aantal stappen, 
calorieën, SPM, resterende tijd, 
verstreken tijd, niveau, geklommen 
verdiepingen, hartslag

•

Arc Trainer: SPM, snelheid, calorieën, 
helling, verstreken tijd, resterende 
tijd, niveau, watts, afstand, hartslag

•

TOESTELCONNECTIVITEIT

Apple GymKit, Bluetooth® audio, 
BLE, ANT+, NFC en Polar

•

HARTSLAGMETING

LifePulse Digitale Hartslagmeting 
met DSP (Digital Signal Processing)

•

Polar •

DIGITALE OPLOSSINGEN 

Halo Facility-eigendomsbeheer 
Life Fitness Connect-app

•

TRAININGEN

Loopband 22 trainingen in totaal

Cross-trainer 18 trainingen in totaal

Bikes 17 trainingen in totaal

PowerMill 17 trainingen in totaal

Arc Trainer 15 trainingen in totaal

BASIS-COMPATIBILITEIT

Simple-unit •

Deluxe-unit •

ENTERTAINMENT

Attachable TV (optioneel) •

MYE-compatibel •

GARANTIE

2 jaar garantie •

Legenda:     Standaard •     Optioneel •

BASISOPTIES

DELUXE-UNIT

24-inch handgrepen 
Compatibel met borstband
Weerstand op afstand (NT's)
Snelheids- en hellingsbediening op afstand  
(alleen loopband)
Aluminium zijrails
Aluminium afsluitdoppen 
Stride Sensor standaard

SIMPLE-UNIT

16-inch handgrepen 
Polymeer afsluitdoppen
Beschikbaar in framekleur Arctic Silver

Afgebeeld: Life Fitness Integrity Treadmills

Arctic Silver Titanium Storm1Diamond White1 Black Onyx1

BESCHIKBARE FRAMEKLEUREN:

LifeFitness.com
© 2020 Life Fitness, LLC. Alle rechten voorbehouden. Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, ICG en SCIFIT zijn gedeponeerde handelsmerken van Life Fitness, LLC en diens 
gelieerde bedrijven en dochterondernemingen.  Brunswick en aanverwante handelsmerken worden gebruikt onder licentie van Brunswick Corporation. Apple Watch is een 
gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. PM-04-20 (05.21)

*Lcd-uitvoering alleen beschikbaar in specifieke talen.
1Framekleuren Diamond White, Black Onyx en Titanium Storm zijn beschikbaar voor de Deluxe-unit.


