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Abilica Premium UB BT motionscykel
NyhedUDSOLGT

Normalpris 8.999,-
SPAR 1.504,-

Nu 7.495,- inkl. moms

5.996,- ekskl. moms

Tekniske data

Vægt: 46 kg

Vægt svinghjul: 9 kg

Maks personvægt: 200 kg

Modstandsniveauer: 32 stk

Træningsprogrammer: 14 stk

Længde x bredde x højde: 95 x 51 x 143 cm

Afstand imellem pedaler: 37 cm

Maks personhøjde: 195 cm

Meget kraftig og robust magnetcykel. Med elektromagnetisk modstand (EMS) som giver høj belastning og driftssikkerhed.
Hele 32 forskellige modstandsniveauer gør, at alle vil kunne blive udfordret på denne cykel.

Via Bluetooth har du mulighed for at koble din smartphone eller tablet til computeren og 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 cyklen vil ændre sig, afhængig af terrænet du kører i. 
På Premium UB har du også mulighed for opkoble til de meget populære apps Zwift og Kinomap. (betalings apps)

Det justerbare sæde giver også mulighed for, at brugere i stort set alle højder kan anvende denne cykel, og giver dig
samtidig mulighed for at finde den perfekte og mest komfortable siddestilling.

Denne motionscykel er bedst egnet til personer med en højde mellem 135 og 195 cm.

Kraftige transporthjul i PVC gør, at produktet kan flyttes enkelt og nemt. 

Cyklen kommer med indbyggede håndpulsmålere, og er samtidig kompatibel med pulsbælter, der bruger ukodet frekvens
som Tunturi Pulsbælte og visse Polar modeller. Brugeren får med pulsaflæsningen mulighed for at benytte sig af
pulsprogrammer, der giver en dynamisk træning tilpasset til pulsen.

Forstærket konstruktion der tåler flere timers daglig brug. Egnet for personer med kropsvægt op til 200 kg.

Der kan monteres flaskeholder på denne cykel. Kunne du tænke dig en smart drikkedunk til den, finder du den her.

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.
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