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Sole F63 løbebånd
Tilbud Normalpris 19.900,-

SPAR 5.000,-

Nu 14.900,- inkl. moms
11.920,- ekskl. moms

Tekniske data
Kontinuerlig effekt: 3 HK

Max hastighed: 20 km/t

Vægt: 115 kg

Maks personvægt: 148 kg

Løbeplade: 152 x 51 cm

Længde x bredde x højde: 208 x 89 x 145 cm

Træningsprogrammer: 10 stk

Max stigning: 15 %

Dette er den nyeste version af bestselleren, som nu kommer med bluetooth højtalere, opkobling til app samt tabletholder.
Du får her mulighed for at overføre og gemme dine træningsdata til Sole app’en eller kompatible betalings-app’s, som f.eks.
KinoMap og Zwift.

Sole F63 er kåret som testvinder i Skandinaviens største test af løbebånd udført af Pricerunner Se testen her
Sole er med rette stolte over deres kvalitet, og har vundet mange priser på flere af deres modeller.

Sole F63 er et godt mellemklasse produkt med en stærk 3 HK motor samt en løbeflade på 51x152 cm. Den er udstyret med
Soles Flex dæmpningssystem, der mindsker belastning med op til 40% på dine led i forhold til asfalt. Dette
dæmpningssystem giver derudover et lavere støjniveau. 

Løbebåndet har et LCD display, der er let at navigere i, og viser tydeligt information som hastighed, stigning, tid, distance,
kalorieforbrug og puls. Med de lettilgængelige genvejsknapper kan du nemt justere hastighed og stigning. 6
træningsprogrammer inkl. fedtforbrændingsprogram og cardioprogram.

Sole F63 har bluetooth højtalere, hvortil du kan tilslutte din smartphone eller tablet for at høre musik under træningen.
Indbygget pulsmodtager for pulsbælte som medfølger.

Den integrerede tabletholder giver mulighed for at du kan blive underholdt under træningen med dine yndlingsserier eller
du kan bruge Sole's egen gratis app til at holde øje med din træning og din progression. Du finder også en USB ladeport, så
du ikke løber tør undervejs.

Løbebåndet kan foldes op, og har transporthjul, der gør den nem at flytte med. 

Løbepladen er 21 cm høj.

HUSK din underlagsmåtte - str. 110 x 220

Ansvarsfraskrivelse: Abilica Online kan ikke gøres ansvarlig for funktionaliteten af tredjeparts app's eller programmer.
Brugeren står selv for kontakten til udbyderen af disse.
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Læs her hvordan du vedligeholder dit løbebånd

https://blog.abilicaonline.dk/vedligeholdelse-af-loebebaand-guide/
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