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Concept 2 RowErg D/PM5 romaskine
Pro Normalpris 11.995,-

SPAR 2.005,-

Nu 9.990,- inkl. moms

7.992,- ekskl. moms

Tekniske data

Vægt: 26 kg

Maks personvægt: 225 kg

L x B x H (sammenslået): 90 x 72 x 135 cm

Længde x bredde x højde: 240 x 61 x 90 cm

Concept 2 romaskinen er velegnet til roklubber, firmaer, foreninger, fitnesscentre og dig som privatperson, der bare ønsker
det bedste.

Kort kan man sige om Concept II romaskinen:
- Ekstrem robust
- Føles som at ro på vandet
- Baseret på vindmodstand genereret via et svinghjul
- Interaktiv PM5 monitor med masser af muligheder
- Nem opbevaring, kan adskilles på få sekunder
- Ergonomisk håndtag

PM5 monitoren er nem at betjene og tænder selv, så snart svinghjulet begynder at dreje. Ønsker du at bruge en bestemt
funktion, finder du den selv i menuen, hvor du kan få adgang til workout programmer, tidligere workout resultater mm.

På displayet kan du se distance, hastighed, tempo, kalorier og watt. Samtidig kan du vælge mellem fem skærmindstillinger:
Alle data, kraft kurve, søjlediagram, stor skrift og paceboat/pacer.

Du får adgang til trådløs pulsmåling via ANT+ og bluetooth. 

Du kan lagre dine data via den indbyggede hukommelse i selve PM5 monitoren. Med den gratis software Concept2 Utility
kan du uploade data til din online dagbog, eller overføre dine data til en Mac computer eller pc. 

Med PM5 monitoren kan du konkurrere mod andre, uanset om de er i samme rum eller på et andet kontinent.

Træning skal også være sjov, derfor har du adgang til disse spil, mens du træner: Fiske spil, dart spil, mål træning og
Biathlon.

Når den leveres, indeholder kassen:
- Concept 2 romaskine model D/PM5
- Dansk manualer for maskine og monitor
- Samlenøgle
- Smartphone holder

Romaskinen er sort.
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Se her hvordan du ror med korrekt teknik
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