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Bowflex SelectTech 1090i Justerbare Håndvægte
Normalpris 7.999,-

SPAR 3.004,-

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

Med Bowflex SelectTech 1090i får du et sæt justerbare håndvægte, som svarer til hele 17 sæt håndvægte. På denne måde
sparer du masser af plads derhjemme - og penge. Belastningen går fra 4 kg til 41 kg, så der er mulighed for at regulere
vægten alt efter niveau og øvelser. Træn hele kroppen som du plejer med almindelige håndvægte, hvor du kan træne bryst,
ben, arme, skuldre og ryg. Ved at du nemt og hurtigt kan skifte fra let vægt til tung vægt, får du mulighed for at træne alt fra
lunges og squats til lettere øvelser som lateral raises for skuldre.

Bowflex SelectTech systemet er enormt populært i hele verden pga det brugervenlige design og den høje kvalitet.
Drejeskiven i enden af håndvægten indstilles blot til den ønskede vægt, og du kan tage håndvægten op og bruge den med
det samme. Det er ligeså hurtigt at ændre vægten til en ny øvelse, som det er at skifte til et andet sæt håndvægte. 

Sættet har et eksklusivt look med håndtag i krom, som også giver et godt greb. Skiverne har en coating af thermo-plast, som
gør at det ikke bliver ridset, og heller ikke ridser gulv. Coatingen sørger også for en lydsvag træning, hvor du undgår den
velkendte metallyd, når håndvægtene rammer sammen.

De justerbare Bowflex håndvægte er også kompatible med gratis app’en Bowflex SelectTech, som kan fåes både til iOS og
Android. Gennem app’en kan du tracke din progression i træningen, følge programmer og se øvelsesvideoer. Det er det
perfekte alternativ til fitnesscenteret, hvor du på denne måde har adgang til din egen "personlige træner" med app'en der
guider dig til øvelser og programmer.

Udover gratis app'en har du også mulighed for at få et års gratis medlemsskab til JRNY, som er Bowflex' eget app univers
fyldt med videoworkouts, både styrkeprogrammer med personlige trænere og med videoruter fra hele verden, hvis du vil
bruge app'en sammen med cardioudstyr. Læs mere om app'en JRNY her.

- Vægtangivelserne er i kg.
- Skift mellem: 4, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 39, 41 kg (10 lbs - 90 lbs)
- Greb: 12 cm
- Inkl. holdere til håndvægte
- Mål: 44,4 cm x 24, 2 cm x 5,3 cm

OBS - Prisen inkluderer 2 stk håndvægte!
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