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Sportop E770 crosstrainer - Demo
DEMO

Normalpris 22.900,-
SPAR 10.000,-

Nu 12.900,- inkl. moms
10.320,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde: 150x90x166 cm

Vægt: 122 kg

Vægt svinghjul: 12 kg

Modstandsniveauer: 16 stk

Træningsprogrammer: 12 stk

Maks personvægt: 160 kg

DEMO - Varen afhentes i Herlev. Kunden står selv for transport, og afmontering hvis nødvendigt. 
Historik: Den har stået monteret i Herlev-butikken. Det knirker en smule skjoldet, men er ellers i glimrende stand.
Reklamation gælder som et nyt køb.

Utrolig funktionel crosstrainer med variabel skridtlængde. Den variable skridtlængde betyder, at crosstraineren kan
benyttes med stor komfort, da skridtlængden er tilpasset netop dine præferencer. Den indbyggede motor kan nemt variere
skridtlængden mellem 18", 20", 22", 24" og 26". I Danske mål er det 45, 50, 55, 60 og 66 cm

Crosstraineren er særdeles robust og med en vægt på hele 122 kg, er den egnet til f.eks. foreninger eller virksomheder, hvor
udstyret benyttes mange timer i døgnet. Grundet det unikke design er crosstraineren tilmed pladsbesparende med sine
150 cm, sammenlignet med de traditionelle typer. Under brug kræver den lidt mere plads, men ved længste skridtlængde
holder den sig indenfor kun 170 cm i længden. Virkelig imponerende!

Der er multifunktions display som er oplyst og utrolig klart og skarpt. Computeren styres let med få knapper og et drejehjul,
som er enormt intuitiv at bruge.

Desuden er E770 udstyret med 12 programmer samt mulighed for watt- eller pulstræning via det medfølgende pulsbælte.

Når du bruger Sportop E770, minder det mest af alt om løb, men den er meget mere skånsom at bruge. Der er Multilink
fodplader med indbygget stødabsorbering.

Pulsbælte til trådløs pulsmåling medfølger.

HUSK din underlagsmåtte!
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