Led-dis play voor intuïtieve bediening

Geïntegreerde pers oonlijke ventilator met 3 s nelheden

Wifiverbinding met optioneel Matrix As s et Managements ys teem

Innovatieve zitpos itie voor een praktis che en comfortabele
training

Compatibel met xID-aanmelding voor gebruikers op vas te
locatie voor een naadloze pers oonlijke beleving

Intuïtieve afs telling van de s toelpos itie met een hand

Sprint 8-trainings programma met uiters t intens ief interval
RFID-compatibel voor contactloos aanmelden
USB-poort voor het opladen van de mees te s martphones en
tablets

Eenvoudig toegankelijk dankzij het doors tapontwerp
Draaibare arms teunen voor een maximaal comfort
Met kos tenbes parende zelfaandrijving. Bovendien kunt u
bepalen waar u het toes tel wilt plaats en.

CONSOLE
Secundair gegevens dis play

Nee

Meertalige door de gebruiker ins telbs .are dis play

Engels , Duits , Frans , Italiaans , Spaans , Nederlands , Portugees , Japans , Z weeds ,
Fins , Turks , Pools , Rus s is ch, Deens

Weers tands bereik

1–30

Work-outs

Handmatig, glooiende heuvels , doelharts lag, intervaltraining, cons tante watt,
vetverbranding, fitheids tes t, Sprint 8

CSAFE Ready-FitLinxx-gecertificeerd

Ja

Compatibel met IPTV

Nee

Pro:Idiom-compatibel

Optioneel - tv-uitbreiding

FitTouch-technologie

Nee

Starten met één druk op de knop

Ja

Tus s entijds wijzigen van programma's

Ja

Geïntegreerde Vis ta Clear Televis ion-technologie

Nee

Gereed voor FITCONNEXION

Ja

Wifi

Optioneel

Bluetooth

Nee

Compatibel met iPod®/iPhone®/iPad®

Alleen opladen

Afs pelen van multimedia

Nee

Pers oonlijke ventilator

Ja

USB-poort

Ja

Compatibel met Virtual Active

Nee

Compatibel met As s et Management

Ja

Webverbinding

Nee

Communicatieportaal/kalender

Nee

RFID-compatibel

Ja

GARANTIE
Slijtagegevoelige onderdelen (USB-aans luiting,
hoofdtelefoonaans luiting, accu)

Onderdelen van 90 dagen

Slijtagegevoelige onderdelen (USB-aans luiting,
hoofdtelefoonaans luiting, accu)

Onderdelen van 90 dagen

KENMERKEN
Pauzefunctie

Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lees rek

Nee

Ontwerp met krukas

Driedelig met ges mede armen

Voedings vereis ten

Met zelfaandrijving/met aandrijving 100 V-240 V - 50/60 Hz wis s els troom

Minimaal aantal watt

4 met aandrijving/7 met zelfaandrijving

Minimaal toerental

25 met aandrijving/25 met zelfaandrijving

Afmetingen gemonteerd

146.8 x 65.4 x 156.8 cm / 57.8" x 25.7" x 61.7"

Max. gewicht gebruiker

182 kg / 400 lbs .

Totaal gewicht

97,1 kg / 214 lbs .

Afmetingen gemonteerd

178 x 74 x 174 cm / 70" x 29.2" x 68.5"

Max. gewicht gebruiker

182 kg / 400 lbs .

Trans portgewicht

101 kg / 222 lbs .

Totaal gewicht

202,7 kg / 445 lbs .

Trans portgewicht

216,5 kg / 476 lbs .

WEERSTANDSSYSTEEM
Weers tands s ys teem

Bors telloze generator

