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Kettler Racer S indoor bike 2018 inkl World Tours 2.0
spinningcykel

Normalpris 18.999,-
SPAR 4.004,-

Nu 14.995,- inkl. moms
11.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 65 kg

Længde x bredde x højde: 131 x 53 x 126 cm

Maks personvægt: 130 kg

Vægt svinghjul: 18 kg

Modstandsniveauer: 25-1000Watt stk

Træningsprogrammer: 10 stk

Racer S fra Kettler gør virkelig din træning til en oplevelse!

Dette er den nyeste Racer S 2018 model fra Kettler, med et par lækre opgraderinger.

Det nye lækre styr, kan få enhver cykel-entusiast til at klappe i hænderne. Denne indoorbike er revolutionerende inden for
indendørscykling, og giver dig det tætteste du kommer på, at cykle ude på landevejen.

Kettler Racer S giver dig utallige motiverende funktioner. 

Via et touch-glasdisplay, som sidder forrest på styret, har du puls-kontrol, timer, count-up og count-down, samt
modstandsmuligheder fra 25-1000 watt. Den unikke funktion puls-kontrol, giver dig mulighed for at trykke på en knap når
målet for puls er nået og cyklen vil herefter automatisk justere modstanden for at holde pulsen samme sted.

Derudover kan Kettler Racer S både kobles op til applikationen Kettler S-FIT samt programmet Kettler World Tours 2.0..

Med en smartphone eller en tablet, kan du via bluetooth koble dig direkte til cyklen og benytte dig af de mange programmer
via den gratis Kettler S-FIT app.

Du har bl.a. disse 3 programmer:

CHALLENGE: Udfordr dig selv på flere forskellige ruter, hvor du kører mod virtuelle ryttere.

FUN: Indtast dit måltid og kør så indtil kalorierne er forbrændt.

EXPERT: Til seriøs og målrettet træning. Giver dig alt nødvendig data.

Ud over applikationen medfølger programmet Kettler World Tours 2.0, som åbner op for en helt ny verden af innovative
programmer. Med kobling fra cykel til tv eller computerskærm, kan du køre på forskellige ruter i det meste af verden. Du
kan køre bjergkørsel i Frankrig eller gennem en skov i Sverige, samt tage på sightseeing i storbyer som Tokyo og New York.
Du har nu også mulighed for at konkurrere mod andre brugere fra hele verden, via den nye portal.

Med Kettler Racer S får du den nyeste teknologi - til dig, som kun ønsker det bedste!

- Inkl. brystbælte fra Polar til pulsmåling
- Smartphone kontrol via bluetooth interface (Android/iOS)
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- Touch skærm
- Inkl. Kettler World Tours 2.0
- Farve: sort og blå
- Kombi-pedaler med SPD system
- Racer gel-saddel
- Holder til tablet

OBS! Vi anbefaler at man udelukkende anvender Kettler World Tours 2.0 til en Microsoft styret desktop. Se mere om
systemkrav her.

Prøv hele opsætningen med World Tours programmet i butikken i Herlev
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