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Abilica Stream Adventure Motionscykel
SALE

Normalpris 7.495,-
SPAR 2.500,-

Nu 4.995,- inkl. moms
3.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 38,5 kg

Vægt svinghjul: 8 kg

Maks personvægt: 150 kg

Modstandsniveauer: 32 stk

Træningsprogrammer: 12 stk

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

Afstand imellem pedaler: 33 cm

Maks personhøjde: 195 cm

Tilbuddet gælder t.o.m. d. 31. maj eller så længe lager haves.

Abilica Stream Adventure leveres i et eksklusivt design. Adventure er udstyret med elektronisk justerbar magnetmodstand
med 32 belastningsniveauer samt en computer med 12 udfordrende træningsprogrammer, til at give dig ekstra inspiration
og motivation.

Du får her en solid motionscykel, som giver dig høj kvalitet, og er perfekt til hjemmetræning.

Det 8kg tunge svinghjul giver et jævnt tråd og giver dig god udfordring med med modstanden. 

Den justerbare siddehøjde gør at cyklen kan tilpasses brugere fra højden 135cm til 195cm. Samtidig har Adventure et
lækkert og robust styr, med forskellige grebsmuligheder. Styret har en udformning, som får dig til at sidde ret op, hvilket er
en fordel hvis du har ryg eller skulderproblemer.

Computeren er meget brugervenlig og let at gå til. Hvis du trænger til ekstra underholdning under træning, har computeren
indbygget bluetooth og kan tilsluttes en smartphone eller tablet. Her kan du bla. anvende gratisappen iConsole +, hvor du
kan lave dine egner ruter rundt i hele verden, via Google Maps. Modstanden justeres til tærrenet, for at give dig den mest
realistiske oplevelse. Når du er kommet i mål kan du nemt dele dine træningsresultater på facebook m.m.

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

Foran på cyklen findes to transporthjul, der gør at du nemt kan flytte cyklen, uden at skulle løfte i den.

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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