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Freemotion t10.8 Løbebånd - DEMO
ProDEMO

Normalpris 69.995,-
SPAR 20.000,-

Nu 49.995,- inkl. moms
39.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Kontinuerlig effekt: 5 kommercielle AC HK

Max hastighed: 24 km/t

Vægt: 238 kg

Maks personvægt: 182 kg

Løbeplade: 152*55 cm

Længde x bredde x højde: 220*97*167 cm

Max stigning: 20 %

UDSTILLINGSMODEL FRA BUTIKKEN I AARHUS

SENDES IKKE FRAGTFRIT. SKAL AFHENTES I AARHUS, ELLER SENDES PÅ KØBERS REGNING 

Freemotion t10.8 Løbebåndet er i en klasse helt for sig selv, når der skal bruges løbebånd i fitnesscentret. 

Den kontinuerlige 5 HK AC motor giver en top-hastighed 24 km/t og sammen med en max stigning på 20%, er dette
løbebånd ideelt til bl.a. HIIT træning. Løbebåndet kan bruges af alle brugere - lige fra den nystartede motionist og op til den
seriøse top atlet. 

Den kraftige opbygning og produktets vægt på 237 kg. vidner om den høje kvalitet, som dette løbebånd er produceret i. 

Computeren er hutig og nem at navigere rundt i. Denne consol giver brugerne mange muligheder for både sjov og
udfordrende træning og har følgende funktioner: 
- Quick-taster til både incline/stigning og hastighed
- Visning af træningsdata (hastighed, tid, incline og kalorieforbrug) 
- 16 for-programmerede programmer med blandt andet Fitness-tests og puls-styrede programmer 
- Let-læseligt display
- Indbygget pulsmodtager som er kompatibel med Polar

Med FreeMotion får du top-kvalitet i et lækkert design med en unik oplevelse hos brugerne. 

Selve løbepladen er dobbeltsidet, hvilket betyder, at når pladen er slidt på den ene side, så kan den vendes om, så der ikke
skal købes ny plade hver gang pladen bliver slidt. 

Vi tror så meget på kvaliteten af vores FreeMotion t10.8 Løbebånd, at vi giver 7 års garanti på både ramme og motor ved
kommercielt brug. 
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