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Sole SB700 2020 Spinningcykel
RESTSALG

Normalpris 10.995,-
SPAR 3.500,-

Nu 7.495,- inkl. moms
5.996,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 64 kg

Længde x bredde x højde: 109x54x95 cm

Vægt svinghjul: 22 kg

Maks personvægt: 136 kg

Modstandsniveauer: trinløs stk

RESTSALG - Skal hentes i Herlev Denne model har ikke bluetooth 

Testvinder Sole SB700 er kåret som det bedste professionelle valg i nordens største test. Se testen her

Med en kraftig stålkonstruktion, og Kevlar bremsesystem er Sole SB700 skabt til højintensiv træning med tunge træk og
hurtige intervaller. Remdrift gør træningen næsten lydløs.

Sole SB700 er en professionel cykel, der er beregnet til motionsrum, eller dig der ikke vil gå på kompromis med kvaliteten. 

Det justerbare sæde og styr kan trinløst flyttes op/ned samt frem /tilbage hvilket giver brugeren mulighed for skræddesyet
indstilling og behagelig træning. Med de mange indstillingsmuligheder er cyklen ideel til flere brugere.

Spinningcyklen SB700 kommer med kombipedaler, som gør at du kan anvende spinningsko med SPD klamper på den ene
side samt almindelige træningssko på den anden side. Dette giver gode muligheder, hvis der er flere i husholdningen der
skal anvende cyklen, som måske har forskellige præferencer for sko.

Cyklen er elegant designet i mat grå og sort. 
Transporthjul gør, at cyklen nemt kan flyttes efter træning.

Sole SB700 har indbygget trådløs computer. Det baggrundsbelyste LCD display måler 65 mm x 50 mm og viser tid, kcal,
distance, hastighed og kadence (pedalomdrejninger per minut). Der er mulighed for trådløs pulsmodtagelse med pulsbælte
.

Med tabletholderen på styret kan du bliver underholdt under træningen med din smartphone eller tablet, med forskellige
app's, din yndlingsserie, nyhederne eller motiverende træningsvideoer på YouTube.

HUSK din underlagsmåtte

OBS - videoen nedenfor er af 2017 modellen. Forskellen er tabletholderen.
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