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Sole E35 2020 crosstrainer
Bedst i test

Normalpris 23.900,-
SPAR 7.000,-

Nu 16.900,- inkl. moms
13.520,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 105 kg

Skridtlængde: 51 cm

Maks personvægt: 170 kg

Modstandsniveauer: 20 stk

Træningsprogrammer: 10 stk

Længde x bredde x højde: 209x79x170 cm

Vægt svinghjul: 11,3 kg

Sole E35 er fleksibel og meget brugervenlig. Den er kåret som "Best Buy" af flere forbrugersider i USA . 

Testvinder Sole E35 er kåret som samlet "Bedst i test" i nordens største test af crosstrainere. Se testen her

Den nye 2020 model har indbygget Bluetooth , hvilket giver mulighed for at overføre træningsdata fra crosstraineren til
smartphone eller tablet. På denne måde har man mulighed for at følge sin træning og fremskridt i Sole app’en, eller få
overført træningspas til andre fitness applikationer.

Et svinghjul på 11,3 kg og fire hjul, som glider på skinner, giver en glidende og behagelig træning – som er næsten lydløs.
Du får følelsen af at stå på en maskine i et professionelt træningscenter. 

Elektromagnetisk modstandsniveau indstilles på håndtaget, hvilket gør det nemt at styre træningen - selv med fuld fart på.
Crosstraineren har også den fantastiske feature, at rampevinklen kan indstilles på 0-30 grader og dermed kan du træne
forskellige dele af underkroppen. 

De unikke pedaler er udformet i samarbejde med fysioterapeuter, og en 2-graders hældning reducerer belastningen på
ankler og knæ. Fodpedalerne er tilmed justerbare, i 3 forskellige niveauer, for skræddersyet komfort. 

Rent ud sagt er der en bunke justeringsmuligheder, der gør, at Sole E35 tilpasser sig din unikke "løbestil" på en måde, du
ikke finder hos andre produkter på markedet.

Leveres med 7,5 tommer LCD-skærm, indbygget blæser, pulsbælte og pulsmåling i håndtagene. Der er indbyggede højtalere
og mulighed for at tilslutte Mp3-afspiller (iPod o.lign). 

Så sæt din yndlingsmusik på og glid derudad!

Tip: Læg 35 cm til din højde, så har du din maks højde når du står på crosstraineren. (uden brug af incline funktionen) 

HUSK din underlagsmåtte!
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