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Spirit AB900 Air Bike
ProUDSOLGT

Normalpris 9.995,-
SPAR 2.000,-

Nu 7.995,- inkl. moms
6.396,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 54 kg

Maks personvægt: 159 kg

Længde x bredde x højde: 122*66*128 cm

Simpel og klassiske airbike fra Spirit som efterhånden er uundværlig i et motionsrum eller fitnesscenter.

Den dynamiske luftmodstand giver aller brugere den nødvendige udfordring i træningen. Jo mere du giver af dig selv, desto
mere giver denne airbike retur i form af modstand. Og modsat kan du sagtens genoptræne på en cykel som denne. det
kræver blot at du har en lav intensitet, så er modstanden også tilsvarende lav. 

Airbiken fra Spirit giver en god totaltræning af kroppens muskulatur, og er derfor perfekt til interval og HIIT træning. 

Indstillingerne på sadlen gør at cyklen kan tilpasses den enkelte bruger.

Computeren giver brugerne alle nødvendige muligheder og data igennem træningen: 
- Computeren viser: interval, target time, distance, calories, watts, speed, RPM, heart rate 
- Programmer: quick start, target time, target distance, target calories, target heart rate, interval 20-10, interval 10-20,
interval custom
- Bluetooth som giver muligheden for at bruge Spirit Fit App'en i træningen. 

Cyklen er kompatibel med pulsbælter, der bruger u-kodet frekvens som Tunturi Pulsbæltet og visse Polar modeller.
Brugeren får med pulsaflæsningen mulighed for at benytte sig af pulsprogrammer, der giver en dynamisk træning tilpasset
til pulsen.

Efter træningen vil computeren vise en opsummering af total time, total distance, total watts. 

Cyklen har transporthjul forrest og er derfor hurtig og nem at flytte rundt på.

Det kompakte design gør at den kan passe ind i de fleste fitnesscentre og motionsrum. 

GARANTI VED KOMMERCIELT BRUG:
- 5 års garanti på rammen
- 2 års garanti på resten

Kontakt os vedrørende tilbud samt leveringstid.
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