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Keiser M5i Strider Elliptical
Pro 29.995,- inkl. moms

23.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 51 kg

Længde x bredde x højde: 122*74*132 cm

Skridtlængde: 34 cm

Keiser M5i Strider Elliptical er resultatet af et ønske om en crosstrainer som kan bruges til hold-træning i centre.

En kraftig og kompakt crosstrainer, som er nem at flytte rundt på i både centret og i hjemmet. 

Med Keiser M5i flytter du din cardiotræning op til højeste niveau. 

Den friktionsfrie magnetbremse giver en fremragende oplevelse, som er både let og glidende - og meget lydsvag. Keiser M5i
Strider Elliptical er ledningsfri. 

Selve bevægelsen er kortere (34 cm) og mere flad end normalt. Dette giver en meget opretstående træning, hvilket giver en
øget belastning af muskulaturen og derved en meget hård og effektiv træning. 

Modstanden justeres hurtigt og nemt via håndtaget under styret med en modstand fra 1-24. 

Ingeniørerne bag Keiser M5i har formået at tage det bedste fra bestselleren hos Keiser, M3i Spinningcyklen med over i
dette produkt, og derved skabt en innovativ crosstrainer, som kan bruges af stort set alle brugere, og som samtidig giver en
unik og tilfredsstillende træningsoplevelse i centret såvel som i hjemmet. 

Selve computerstammen kan justeres i højden. 

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 kodet 5 HZ og Tunturi kodet 5HZ - IKKE bluetooth brystbælter
- Indbygget Bluetooth, som bl.a. gør cyklen kompatibel med trænings-apps

Til de private brugere er Keiser appen (KeiserM) ideel til at følge træningsdata.

Leveres inklusiv tablet-/telefonholder. 

Hvis godt, ikke er godt nok, så skal du prøve Keiser M5i Elliptical - for denne crosstrainer er produceret af professionelle til
professionelle. 

Kontakt os vedrørende leveringstid.
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