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Abilica Premium FC BT crosstrainer
Nyhed 13.900,- inkl. moms

11.120,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 86 kg

Skridtlængde: 51 cm

Maks personvægt: 200 kg

Modstandsniveauer: 32 stk

Træningsprogrammer: 14 stk

Længde x bredde x højde: 177 x 65 x 183 cm

Vægt svinghjul: 9 kg

Crosstrainer specielt udviklet til mindre virksomheder og til dig som vil have det bedste. Passer til dig som har mål med din
træning og høje krav til komforten.

Premium FC BT er en stor og robust crosstrainer med elektromagnetisk modstand (EMS) og en skridtlængde på hele 51cm.
Den lange skridtlængde med det ellipseformede tråd sammen med den kraftige modstand, gør at Abilica Premium FC BT
byder på udfordringer for selv den trænede bruger. Forstærket konstruktion, så den kan tåle flere timers daglig brug.
De justerbare skinner gør, at du kan stille pedalerne i fem forskellige niveauer, med gradvis øget modstand. På denne måde
rammer du musklerne forskelligt og kan få mere ud af træningen.

Da den er indbygget med Bluetooth har du mulighed for at anvende gratis apps, som iConsole+ og Fit Hi Way, hvor du kan
lave dine egne ruter i Google Maps, og køre ruter mens du ser billeder fra Google Streetview. Modstanden på
crosstraineren vil ændre sig, afhængig af terrænet du kører i.

Perfekt til varieret træning af forskellige muskelgrupper. Egnet til personvægt op til 200kg. 

Crosstraineren har kraftige transporthjul i PVC, som gør at du nemt kan flytte den rundt. Enkelt og skånsomt.

HUSK din underlagsmåtte!

Ansvarsfraskrivelse: Abilica Online kan ikke gøres ansvarlig for funktionaliteten af tredjeparts app's eller programmer.
Brugeren står selv for kontakten til udbyderen af disse.

0 Menu 

Søg træningsudstyr Søg

https://www.abilicaonline.dk/billeder/crosstrainer-abilica-premium-fc-bt_stor-8023.jpg
https://www.abilicaonline.dk/kategori/underlagsmaatter/

	Abilica Premium FC BT crosstrainer

