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Tunturi FitCycle 50i motionscykel
SALE

Normalpris 5.999,-
SPAR 2.500,-

Nu 3.499,- inkl. moms
2.799,- ekskl. moms

Tekniske data
Vægt: 28,5 kg

Svingmasse: 14 kg

Maks personvægt: 130 kg

Modstandsniveauer: 32 stk

Træningsprogrammer: 20 stk

Længde x bredde x højde: 101 x 52 x 132 cm

Maks personhøjde: 175 cm

Tilbuddet gælder t.o.m. d. 31. maj eller så længe lager haves.

Med 20 forskellige programmer og 32 modstandniveauer er der noget for alle brugere på FitCycle 50i. Med et 14 kg
svingmasse og mekanisk modstandssystem får du en høj modstand, et jævnt tråd og en helt lydsvag træning.

Sædet kan nemt justeres både op og ned, så du får en komfortabel træning. 

Denne motionscykel er bedst egnet til personer under 175 cm.

På styret finder du pulsmodtagere, så du kan træne efter puls. Der er også mulighed for tilkobling af pulsbælte, for mere
præcis måling. Foran på cyklen finder du en flaskeholder, så du kan holde dig hydreret under længere træningspas.

På konsollen er der en tabletholder og en integreret farveskærm. På tablet eller smartphone kan du følge træningssessioner
på forskellige gratis apps, som iConsole og Fit Hi Way. Ved iConsole og Fit Hi Way, kan der laves ruter via Google Maps, som
man kan følge. 

Du behøver ikke at bruge apps for at træne på motionscyklen. Du kan køre manuelt eller bruge et af de indbyggede
programmer. Computeren er meget brugervenlig og du kan følge data som; hastighed, distance, kalorieforbrug osv. Der er
også mulighed for at anvende et program, hvor du kører efter wattbelastning.

Foran på cykel finder du transporthjul, som gør det nemt at flytte rundt på cyklen.

OBS - der medfølger manual på engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, italiensk, spansk, svensk og finsk.
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