
CONNECT MET TRACK+
DOOR EEN AANGENAME TRAININGSERVARING THUIS WORDT HET EEN STUK EENVOUDIGER OM UW TRAININGSDOELEN TE BEREIKEN.

iPhone®/iPod® DOCKINGSTATION
Sluit uw muziekverzameling aan en volg uw 
vooruitgang op met de app van LFconnect, Lose 
It!, of met andere compatibele apps.

ANDROID™ 
CONNECTIVITEIT  
Sluit een Android-
toestel aan om toegang 
te verkrijgen tot uw 
persoonlijke trainingen op 
de app van LFconnect™ 
en volg uw resultaten op 
met meerdere apps.

ENERGIEBESPARING
Zorgt voor een aanzienlijke 
vermindering van het 
energieverbruik wanneer 
het toestel is ingeschakeld 
maar niet wordt gebruikt

USB-AANSLUITING
Zorgt ervoor dat u de 
software kan upgraden

PERSOONLIJKE 
TRAININGEN
Blader door, of start 
trainingen op maat die 
zijn aangemaakt op de 
website van LFconnect 
zodra een Android 
smartphone of een Apple 
wordt aangesloten aan 
de Track+ Console

HOUDER VOOR 
ENTERTAINMENT
Hier kan u uw tablet, 
leesmateriaal of 
smartphone altijd binnen 
handbereik houden

TRACK+ CONSOLE

LifeFitness.nl/Consoles

HEARTSYNC
Meten van de hartslag 
en vijf, op hartslag 
gestuurde trainingen 
met behulp van de 
draadloze borstband of 
handsensoren

BEDIENING
iPod/iPhone-integratie

GO CONSOLE
EFFECTIEF TRAINEN
De GO console is een eenvoudige oplossing voor wie op  
zoek is naar de meest essentiële mogelijkheden voor 
doeltreffende trainingen. 

> ENERGIEBESPARING

> MOTIVERENDE TRAININGSVARIATIE

> DUBBELE GEBRUIKERSPROFIELEN

>  OPVOLGEN VAN DE HARTSLAG MET OF ZONDER  
DE HANDEN

LFopen™ PLATFORM
Compatibel met een hele reeks fitness-apps die rechtstreeks samen kunnen 
werken met de Track+ console waardoor uw trainingen thuis motiverend werken 
en aangenaam blijven. Dankzij het LFopen platform zal de console voortdurend 
evolueren zodra er nieuwe apps beschikbaar worden.

Trainingen 
op maat

Apps Muziek

VOEDING | OPVOLGING | BELONINGEN | INTERACTIEVE TRAININGEN



DISPLAY TRACK+ GO

LCD met blauw en wit ○ ○

Berichtencentrum met instructies ○ ○

Formaat van het LCD-display 4x6" 
10 cm x 15 cm

4x6" 
10 cm x 15 cm

TRAININGSPROGRAMMA'S

Aantal trainingen
14 

16 op T5 
Loopband

13

Klassieke trainingen (Handmatig, Willekeurig, Heuvel) ○ ○

Geavanceerde trainingen

Lage weerstand ○ ○

Sporttraining ○ ○

Conditietest ○ —

HeartSync™ hartslaggestuurde trainingen  
(Vetverbranding, Cardio, Heart Rate Hill,™ Heart Rate Interval,™  
Extreme Heart Rate™)

○ ○

Doelgerichte trainingen 
(Calorieën, Afstand, Streefhartslag)

○ ○

Marathonmodus (Handmatig, Hartslag) ○
(T5 Loopband —

Trainingen op maat per gebruikersprofiel 3 1

TRAININGSFEEDBACK

Niveau/hellingsgraad ○ ○

Tijd ○ ○

snelheid km/h ○ ○

tpm (uitsluitend fiets/cross-trainer) ○ ○

tempo (uitsluitend loopband) ○ ○

Afstand ○ ○

Hartslag, Streefhartslag, Calorieën,  
MET's, Bewegende symbolen

○ ○

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

○ ○

* exclusief 3 V-batterijen

SPECIALE KENMERKEN TRACK+ GO

Geïntegreerde houder voor tablet/smartphone ○ —

Functie automatisch bewaren ○ —

Quick Start ○ ○

Wedstrijdmodus — ○

Modus voor opwarming/afkoeling ○ ○

Gebruikersprofielen 4 2

Toegang tot LFconnect via  
lfconnect.com

○ —

Onbegrensd maatwerk ○ —

Opvolgen van trainingen ○ —

USB-poort (updates van de software, bewaren van trainingspro-
gramma's)

○ —

App van LFconnect  
(beschikbaar als download op de iTunes® App Store of Google 
Play™)

○ —

LFopen compatibiliteit met apps van andere 
ontwikkelaars 
(Raadpleeg lifefitness.com/moreapps voor een lijst met compatibele 
apps)

○ —

Compatibel met iPod® 

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

○ —

Opladen via een 30-pens connector ○ —

Geïntegreerde bediening (afspelen/pauzeren/terug springen, 
vooruit springen/volume)

○ —

Compatibel met Android™:

Toestellen met Android versie 4 of hoger ○ —

Opladen via USB-poort ○ —

Energiebesparing ○ ○
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SPECIFICATIES VAN  
DE CONSOLE

KEY              STANDAARD            NIET BESCHIKBAAR
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Loopbanden Cross-trainers Fietsen


