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iFit Live modul
1.295,- inkl. moms

1.036,- ekskl. moms

Løb hvor som helst i verden i din egen stue! Styr din træning, følg med i din udvikling og nå
dine mål.

Ønsker du at benytte iFit Live funktionerne på Nordic Track T12.2 og T17.5 skal du bruge dette
trådløse modul. Har du ProForm Tour de France Training Bike eller Nordic Track T25 skal du
ikke bruge modulet. iFit er integreret i maskinen og du opretter din brugerprofil på ifit.com.

Du kan bl.a. downloade færdige træningsprogrammer, udformet af certificerede trænere. Du
kan konkurrere mod andre, hente iFit App til din smartphone og selv tegne ruter via Google
Maps. Stigningen på løbebåndet justeres automatisk efter terrænet på ruten, du har valgt. 

Når du har trådløst internet overføres informationerne automatisk mellem din computer og dit
iFit Live modul. Dvs de programmer, du skræddersyr på computeren, automatisk ligger klar til
brug på dit iFit modul - og efter endt træning bliver din resultater overført til din personlige
side på www.ifit.com.

Du får samtidigt 1 års medlemskab for 4 brugere på www.ifit.com. På ifit.com side kan du
holde styr på og følge med i din træning og udvikling. 

På ifit.com får du en oversigt over dine personlige informationer:

• Træning – her kan du medtage andre aktiviteter i din træningsplan.
• Træningsprogrammer – ruter du selv har tegnet og ruter fra Jillian Michaels.
• Kost – så du nemt kan holde styr på dit energiindtag og nå et evt vægttabsmål.
• Vægt – her kan du følge med i din udvikling.
• Overblik – her ser du din score på dagen ift dine fitnessmål. Overblikket viser, om du trænet
nok og spist fornuftigt ift. at opnå din drømmeform.
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