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Sole F65 2020 løbebånd
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Normalpris 19.900,SPAR 5.000,-

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

Tekniske data
Kontinuerlig effekt:

3,25 HK

Max hastighed:

20 km/t

Vægt:

119 kg

Maks personvægt:

158 kg

Løbeplade:
Længde x bredde x højde:

55 x 152 cm
208 x 94 x 145 cm

Træningsprogrammer:

6 stk

Max stigning:

15 %

LAGERSTATUS: Forventes på lager start december
Sole Fitness introducerer det nye Sole F65 løbebånd til sin linie med nogle opgraderinger fra det meget populære F63
løbebånd. Sole har et meget fortjent ry for at designe løbebånd af høj kvalitet med de bedste komponenter. F65 er her
ingen undtagelse og er et løbebånd med stor ydeevne til en meget gunstig pris.
F65 har en kraftfuld 3,25HK motor, som kan levere hastigheder op til 20km/t samt en stigning op til 15%. Sole F65 har også
en god bred løbeflade med målene 152x55 cm.
På konsollen er en stor 7,5 tommer oplyst LCD skærm som nemt kan aflæses. På skærmen kan du følge alle dine data under
og efter din træning, så det er nemt at motivere dig selv og holde øje med forbedringer. Computeren er meget brugervenlig
og der kan vælges mellem 6 forudindstillede programmer og også lave eget program.
Konsollen har indbyggede højtalere med bluetooth, så det er nemt at høre sin yndlingsmusik under træningen.
F65 har en integreret tabletholder samt et USB stik til opladning, hvilket giver mulighed for underholdning under
løbetræningen ved tablet eller smartphone. Herudover er det også muligt at downloade Sole's egen gratis app, hvor det er
muligt at gemme sine træninger og dermed holde øje med sin progression.
Bluetooth giver også mulighed for at benytte løbebåndet sammen med den populære betalings-app Zwift, som er en online
cykle- og løbeplatform.
Løbebåndet kan foldes op når det ikke anvendes, for at spare plads. Der er også transporthjul foran, så det er muligt at
flytte det rundt.
HUSK din underlagsmåtte - str. 110 x 220
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Læs her hvordan du vedligeholder dit løbebånd

