
GELIJK AAN ONS DRUKKE LEVEN
In de wereld van fitnesscentra is Life Fitness het merk met de beste reputatie. Ook bij 
sporters die het toestel thuis gebruiken, en alleen het beste willen, roept het merk 
vertrouwen op.

Het Track-console met zijn moderne design voegt entertainment en motivatie toe aan  
de duurzaamste fitnessapparatuur op de markt.

ONDERHOUDEND  
EN MOTIVEREND 
Het dockingstation voor de iPod®/iPhone® 
heeft eenvoudige knoppen voor het kiezen 
van nummers en het regelen van het volume 
het toestel wordt tevens opgeladen.

FITNESS VOOR HET HELE GEZIN
De console is, dankzij vier aangepaste 
gebruikersprofielen met statische gegevens 
over individuele trainingen, sneller in te 
stellen. Per persoon kunnen drie aangepaste 
trainingen worden opgeslagen.

USB-aaNSLUITING
Trainingsgegevens kunnen via de 
USB-poort naar en van de Virtual 
Trainer-website worden overgezet. 

HEaRT SyNc
Mogelijkheid van hartslagmeting en vijf, 
op hartslag gebaseerde, trainingen, Dit 
met behulp van de draadloze borstband  
of de handige handsensoren.

VIRTUaL TRaINER-WEBSITE
Laad een onbeperkt aantal programma's  
en verzend uw trainings resultaten tussen  
de website en het bedieningspaneel via  
de USB-poort of de gratis app voor uw 
iPhone® of iPod touch®.
www.VirtualTrainer.LifeFitness.com

TRAcK-cONSOLENIEUW

www.lifefitness.com

GO-cONSOLE
GESTROOMLIJNDE EFFIcIENcY
Het gebruik van de Go-console biedt een geschikte optie voor gebruikers 
die de basisaspecten van een training willen benutten. 

VaRIaTIE DIE MOTIVEERT
Dertien trainingen: drie klassiek,  
twee geavanceerd, drie doelgericht  
en vijf HeartSync-trainingen op basis 
van hartslag

MET OF ZONDER HaNDEN
De console biedt handsensoren en 
draadloze telemetrie voor extra gemak 
tijdens trainingen voor het meten van  
de hartslag.

FITNESS VOOR TWEE
Creër twee op maat gemaakte 
gebruikersprofielen voor snellere 
instellingen en sla per profiel één 
training op.

ENERGIE BESPaaRFUNcTIE
Deze verminderd het stroomverbruik  
enorm wanneer het apparaat aan  
staat en niet wordt gebruikt.

ENERGIE BESPaaRFUNcTIE
Deze functie verminderd het stroom-
verbruik aanzienlijk, wanneer het 
apparaat aan staat en niet wordt 
gebruikt. 

Vervaardigd voor



X5 elliptische crosstrainer  
met Track-console

DISPLAY TrAck Go

Blauw-wit speciaal geëtst lcd-scherm ○ ○

Instructieberichten ○ ○

Afmetingen lcd-scherm 10 cm x 15 cm
4x6 inch

10 cm x 15 cm
4x6 inch

TrAININGSProGrAMMA'S

Aantal trainingen 14 13

klassieke trainingen (Handmatig, Verrassing, Heuvel) ○ ○

Gevorderde trainingen

EZ-weerstand ○ ○

Sporttraining ○ ○

Fit-test ○ —

HeartSync™-trainingen op basis van hartslag
(Vetverbranding, Cardio, Heart Rate Hill,™ Heart Rate Interval,™ 
Extreme Heart Rate™)

○ ○

Doelgerichte trainingen  
(Calorieën, Afstand, Streefhartslag)

○ ○

Aangepaste trainingen per gebruikersprofiel 3 1

FEEDBAck oVEr TrAININGEN TrAck Go

Niveau/Helling ○ ○

Duur ○ ○

Snelheid mph, km/u ○ ○

rpm (alleen hometrainer/ligfiets/
crosstrainer)

○ ○

tempo (alleen loopband) ○ ○

Afstand ○ ○

Hartslag ○ ○

Streefhartslag ○ ○

calorieën ○ ○

METs ○ ○

Bewegende symbolen ○ ○

Garantie: 3 jaar op elektrische en mechanische onderdelen;*  
1 jaar op arbeid (garanties buiten de VS kunnen variëren).

○ ○

*Exclusief 3V-batterijen

SPEcIALE kENMErkEN TrAck Go

Snelstart ○ ○ 

racemodus — ○ 

cooling down modus ○ ○ 

Warming up modus ○ ○ 

Gebruikersprofielen 4 2

Toegang tot Virtual Trainer: 
op www.virtualtrainer.lifefitness.com

Onbeperkte aanpassingsmogelijkheden ○ —

Tracking van trainingen ○ —

USB-aansluiting ○ —

Virtual Trainer-app (te downloaden van de iTunes® App Store) ○ —

iPod®-compatibiliteit: 

iPhone® (4, 3GS, 3G), iPod touch® (4de, 3de, 2de, 1ste generatie), 
iPod classic®, iPod met video, iPod nano® (6de, 5de, 4de, 3de 
generatie)

○ —

Opladen via 30-polige connector ○ —

Ingebouwde bedieningselementen (afspelen/pauzeren/ 
nummer veranderen/volume)

○ —

Energiebesparing ○ ○ 
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© 2011 Life Fitness, een onderdeel van Brunswick Corporation. Alle rechten voorbehouden. Life Fitness en Virtual Trainer zijn gedeponeerde 

handelsmerken van Brunswick Corporation. Vervaardigd voor: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1ste, 2de, 3de en 4de 
generatie), iPod nano (1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de generatie), iPod classic, iPod met video, iPod met kleurenscherm en iPod mini. Apple, 
iPod, iPhone, iPod touch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en in andere landen zijn gedeponeerd.  
App Store is een servicemerk van Apple Inc. Content die in de iTunes Store is gekocht, is uitsluitend bedoeld voor wettig persoonlijk gebruik. 
Steel geen muziek. CO-034-11 (10.11)

SpEcIFIcATIES cONSOLE
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