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Keiser M3i Indoor Bike
Pr

18.995,- inkl. moms

o

15.196,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde:

125*66*115 cm

Vægt:

38,6 kg

Maks personvægt:

159 kg

Pedaler:

SPD Kombi

Keiser M3i Indoor Bike er resultatet af 20 års erfaring og udvikling indenfor produktion og teknologi, når det gælder
professionelle indoor bikes.
Udseendet er stilrent, klassisk og ærligt - du får hvad du ser, og det du ser er kvalitet.
De utallige indstillinger (både horisontalt og vertikalt) på både styr og sadel gør at denne indoor bike kan tilpasses alle
brugere uanset alder, højde (148-223 cm.) og køn. V-formen på stellet og det special-designede styr giver brugerne en
optimal komfort under træningen. Dette er bl.a. med til at gøre den ideel til brug i det lokale fitness-eller motionscenter.
De fleste af cyklens komponenter er produceret i rustfrit stål, hvilket gør at cyklerne fremstår som nye i lang tid.
Det friktionsfrie magnetbremse system giver et fremragende tråd, som er både let og glidende - og meget lydløst. Keiser
M3i spinningcyklen giver derfor brugerne en unik og meget realistisk cykeloplevelse.
Modstanden justeres hurtigt og nemt via håndtaget under styret med en modstand fra 1-24.
Keiser M3i Indoor Bike spinningcyklen er produceret og testet i USA. Cyklen gennemgår rutinemæssige kvalitetskontroller,
og vi kan derfor garantere at kvaliteten på denne indoor bike er i top, når den kommer ud til kunderne og brugerne.
Keiser M3i er den eneste spinningcykel i verden som er EN957 certificeret, hvilket betyder at den har en +/- max 10%
nøjagtighed i watt-måling. Det betyder ikke at nøjagtigheden er +/- 10%, den er reelt meget lavere, men den er max de +/10%, som testen og certifikatet forholder sig til. Det er dermed den spinningcykel i verden med den mest nøjagtige wattmåling.
Computeren har følgende funktioner:
- Automatisk baggrundsbelysning ved hjælp af lys-censoren
- Visning af tid, distance, ydelse i watt, kalorieforbrug, puls og pedalomdrejninger
- Indbygget pulsmodtager som passer til f.eks. Polar H7 og H10
- Indbygget Bluetooth, som bl.a. gør cyklen kompatibel med trænings-apps
Keiser har lavet deres egen Group Cycling App som er GRATIS. Denne kan bruges til holdtræning, og giver alle mulighed for
et super godt overblik over træningen. Du kan læse mere om denne app øverst på siden, hvor du kan downloade en pdf-fil
som omhandler denne app.
Til de private brugere er den GRATIS Keiser app (Keiser M series app) ideel til at følge træningsdata. Her kan du køre
manuelt, hvor du får vist alle data på skærmen, køre en FTP test eller køre efter en guidet træningssession. Du får
avancerede analyser og overblik over dine træninger, og kan følge din udvikling.
Keiser M3i er samtidig den eneste spinningcykel som er kompatibel med den meget populære Bkool app.
Leveres inklusiv tablet-/telefonholder.

Hvis godt, ikke er godt nok, så skal du prøve Keiser M3i Indoor biken - for denne indoor bike er produceret af
professionelle til professionelle.
Keiser M3i er produceret til brugerne og centrene som kun ønsker det bedste.
Kontakt os vedrørende leveringstid.
*Prisen er en ca. leasingpris pr. md. ekskl. moms ved indgåelse af en leasingaftale løbende over 60 mdr. En leasingaftale
kræver CVR nummer samt kreditgodkendelse af vores partner, DLL.
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