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Mini Magnetisk Interval Timer
Nyhed 1.295,- inkl. moms

1.036,- ekskl. moms

Tekniske data
Bredde x Dybde x Højde: 15,5*2,2*4,7 cm

Den magnetiske Interval Timer er specielt udviklet til at kunne betjenes uden fjernbetjening eller smartphone. 

Denne timer er lille nok til at passe i lommen og kan tages med overalt. Grundet sin magnetiske bagside klæber timeren sig
til jernholdige metaloverflader. På denne måde er timeren altid tydeligt synlig for dig og kan placeres inden for rækkevidde.
Timeren kan også stå alene, så du kan placere den i en perfekt position næsten hvor som helst, selv på hovedet til push-ups
i håndstand.

Her får du en mobil intervaltimer, med et stort udvalg af funktioner til bla.a: 
- Tabata intervaltræning, 
- HIIT (High Intensity Interval Training)
- Funktionel fitness
- Sprint 
- Styrkeltræning 
- Cardiotræning

Når batteriet er fuldt opladet kan det hold strøm i op til 10 timers træning. Oplades hurtigt og nemt med det medfølgende
USB-C-kabel. Timeren kan stadig bruges under opladning. 

Funktioner og data:
- Interval -timer i praktisk lommeformat med en størrelse på kun 15 x 5 cm
- To-farvet (grønt / rødt) 6-cifret display
- Genopladeligt batteri via det medfølgende USB-C ladekabel 
- Magnetisk bagside
- Enkel betjening via de øvre trykknapper på timeren
- Tydelige tal, der er lette at læse selv på afstand
- Fremstillet i robust, slagfast plast
- Intervaltimer med programmerbar træningstid, pause og antal omgange
- Nedtælling fra et bestemt tidspunkt, mellem 00:00 og 99:59 minutter
- Stopur-funktion med en nøjagtighed på 1/100 sekund
- Forprogrammerede programmer til Tabata og Fight Gone Bad
- Nedtælling inden start af træning/øvelse
- Et højt bip angiver start, slut og pause af programmer
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