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NordicTrack Commercial 1750 (2018) - Demo
DEMO

Normalpris 21.900,-
SPAR 9.500,-

Nu 12.400,- inkl. moms
9.920,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 196x97x175 cm

Kontinuerlig effekt: 3,6 HK

Vægt: 130 kg

Løbeplade: 55x152 cm

Max hastighed: 22 km/t

Max stigning: -3-15 %

Maks personvægt: 135 kg

DEMO Herlev - Varen afhentes i Herlev. Kunden står selv for transport og afmontering, hvis nødvendigt. 
Historik: Den har stået monteret i Herlev butikken i 1,5 år. Det knirker en smule ved opstigning, men er ellers i glimrende
stand. Reklamation gælder som et nyt køb.

Konstrueret med et større motorrum for mindre vibrationer og dobbelt køleventilator for mindre varme. Med en 3,6HK DC
motor får du et bånd der kører jævnt under hele træningen. Med en stor løbeflade på 55 x 152 cm og et to-sidet bælte,
specielt konstrueret for at mindske lyd og friktion, får du en mere lydsvag træning og et mere holdbart løbebånd.

På NordicTrack 1750 får du ekstra god støddæmpning, som sørger for at skåne dine knæ og din ryg når du løber.

Her kan du både løbe op ad bakke og ned ad. Maks stigning på løbebåndet er 15% og så er der ovenikøbet en hældning ned
til 3%. Dette giver dig mulighed for endnu mere variation i træningen.

På konsollen finder du en 7 tommer touchskærm, hvorpå du kan følge træningsvideoer, som er udviklet af personlige
trænere, for at hjælpe dig til at nå dine mål via motivation og undeholdning. Med løbebåndet medfølger et års GRATIS
medlemskab til iFit, hvor du får adgang til over 1.500 træningsvideoer. Her kan du følge trænere over hele verden, som tager
dig på ture til alt fra Island, til Patagonien, små landsbyer i Italien og strande i Thailand. Løb med på et marathon eller rolige
5 km ture. 
(læs mere om abonnementet på iFit.com)

Med NordicTrack 1750 medfølger et iFit trådløst pulsbælte, så du kan følge din præcise puls på skærmen.

Du har mulighed for at anvende iFit på løbebåndet ved tilkøb af abonnement. Her kan du tilgå en ny træning hver dag, følge
din fremgang, lave dine egne ruter rundt i verden med Google Maps og skræddersy din træning.

Skal du underholdes af din favoritmusik under træningen, kan du tilslutte din telefon eller iPod til de gode højtalere eller
bruge tabletholderen øverst på konsollen for endnu flere muligheder under træningen, til at vedligeholde motivationen. 

OBS! Tablet medfølger ikke

Kan ses og prøves i vores butik i Herlev og Aarhus.
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