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Link do produktu: https://fitness-sport.pl/bieznia-elektryczna-sole-by-hammer-f85-p-28.html

Bieżnia elektryczna SOLE by
HAMMER F85
Cena

9 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

3407

Kod producenta

3407

Kod EAN

4005251340703

Opis produktu
Bieżnia elektryczna SOLE by HAMMER F85. F85 została także uznana za najlepszy zakup, a przez Treadmill Dr. jako
Najlepsza Bieżnia Składana. Ten najlepszy model z serii bieżni składanych i bestseller firmy SOLE, łączy w sobie wszystkie
zalety modelu F83, a dodatkowo wyposażony został w silnik o największej mocy, jaki oferuje Sole. Naprawdę imponujący silnik
4.0 HP Continuous Duty HP nie ma sobie równych.F85 ma także największą powierzchnię biegową oferowaną przez Sole o
szerokości 56cm. Jest to bez wątpienia najlepsza linia modeli składanych Sole. Naciśnięcie jednego przycisku powoduje
rozpędzenie bieżni do 18 km/h, a masa użytkownika może wynosić nawet 180 kg. Model ten posiada do 6 programów
automatycznych i dwa programy użytkownika. Ma również dwa osobne programy na tętno. Jest wyposażony we wszystkie
programy i dostosowany do Ciebie dokładnie tak, jak tego oczekujesz.Opcja kontroli tętna automatycznie oblicza zalecany
docelowy zakres tętna na podstawie wieku, co zapewnia najbardziej efektywny i bezpieczny trening. Bieżnia jest cicha,
posiada system absorpcji uderzenia Cushion Flex. Model ten wyposażony jest w kontrolki prędkości i nachylenia na poręczach,
a także w wentylatory chłodzące dla większego komfortu w czasie treningu.Wyświetlacz jest przyjazny dla użytkownika,
posiada jaskrawy ekran, który zapewnia jasne instrukcje i prezentację wyników treningu. W czasie treningu stale wyświetlana
jest informacja o prędkości, kącie nachylenia, czasie, przebytym dystansie, kaloriach, pulsie oraz tempie. Urządzenie posiada
także funkcję śledzenia ½ km, a także grafikę ukształtowania terenu w różnych programach. Wyświetlacz został wyposażony
w głośniki, do których można podłączyć wszystkie typy odtwarzaczy MP3 (iPod, itp.)Sole pozwala użytkownikom na swobodę
transferu danych treningowych pomiędzy sprzętem SOLE a urządzeniami smartfon / tablet. Użytkownicy zarówno systemów
iOS jak i Android, mogą pobrać za darmo aplikację "SOLE", która pozwoli komunikować się ze sprzętem do ćwiczeń, lub
przetransferować dane treningowe do aplikacji (Fitbit, Record, Mapmyrun, Apple Health).F85 SOLE - technologiaEkipa
inżynierów z SOLE dba o funkcjonalny projekt i kładzie nacisk na trwałość bieżni. Klienci oczekują składanych bieżni wysokiej
jakości, ze stabilną podstawą I cichym mechanizmem, a SOLE stara się spełniać te oczekiwania.
Składana bieżnia – Asystent składania– dumą SOLE Fitness jest fakt, iż oferujemy najlepiej zaprojektowane skłądane
bieżnie na rynku. Nasz projekt zawiera opatentowany system ramy wraz z zapięciem bezpieczeństwa Safety Lock Deck
, który powoduje ustawienie bieżni we właściwej zamkniętej pozycji kiedy jest ona w pozycji pionowej. Model F85
posiada także unikatowy system Easy Assist Folding Deck Design (asystent składanej bieżni), dzięki któremu możliwe
jest odblokowanie bieżni, następnie odsunięcie się krok w tył, a bieżnia rozkłada się sama. Jest to unikatowy system w
bieżniach SOLE, który sprawia że rozkładanie bieżni staje się niewiarygodnie łatwe.
Wygodne kontrolki – użytkownikom bieżni zależy na tym, aby móc łatwo I szybko zmieniać prędkość I nachylenia,
dlatego przyciski prędkości oraz kąta nachylenia bieżni umieściliśmy po bokach ekranu LCD, co umożliwia ich łatwe
użytkowanie w czasie treningu.
Cicha i elastyczna platforma – unikatowy projekt, niespotykany w żadnych innych urządzeniach oferowanych na rynku,
zapewnia użytkownikom wygodny I cichy trening, jednocześnie redukując nacisk o ok. 40%. Jest to ta sama podstawa
jaka stosowana jest w modelach komercyjnych, a jej woskowanie zapewnia mniejsze zużycie silnika w czasie treningu.
Precyzyjnie zespawana rama – dokładne i precyzyjne spawanie jest ważne w projekcie bieżni. Jest to podstawowy
element trwałości urządzenia, dzięki któremu można zapewnić stosowanie urządzenia przez wielu użytkowników o
różnej masie i wzroście.
Jasny i duży ekran wyświetlacza – Ekran LCD SOLE czyni trening łatwiejszym i bardziej efektywnym. Duży ekran, z
przejrzystymi dużymi komunikatami dostarczają Użytkownikowi pomocnych informacji, takich jak tętno, prędkość,
tempo, spalone kalorie oraz wiele innych użytecznych informacji.
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Ekran z wiadomościami – SOLE ma zaszczyt przedstawić ekran z wiadomościami w prawie wszystkich swoich
modelach. Co to takiego? Jest to alfanumeryczne centrum tekstu, które przesyła do Użytkownika wiadomości, które
pozwalają krok po kroku przeprowadzić użytkownika przez szczegóły każdego treningu. Jeśli zastanawiasz się jak
ustawić spersonalizowany profil użytkownika, po prostu naciśnij przycisk profilu użytkownika, a system przeprowadzi
Cię przez całą resztę. Nasz ekran tekstowy działa w taki sposób, jakby ktoś stał obok i asystował nam krok po kroku w
ustawieniu parametrów treningu. Po latach obserwacji frustracji użytkowników zarówno w domu jak i w klubach,
postanowiliśmy zaproponować użytkownikom bardziej efektywny i bardziej przyjazny dla użytkownika sposób
korzystania ze wszystkich możliwości jakie oferują nasze urządzenia. Platforma z wiadomościami podsumuje także
każdy trening po jego zakończeniu, aby umożliwić śledzenie postępów.
Silniki z wysokim momentem obrotowym i kołem – Wszystkie bieżnie SOLE posiadają najtrwalszą obudowę oraz silniki
w swojej klasie. Oprócz malowanych proszkowo, wykonanych w całości ze stali spawanych ram oraz trwałych,
stabilnych podstaw zmieniających nachylenie, w naszych maszynach zastosowaliśmy silniki o mocy przemysłowej z
kołami zamachowymi o dużej średnicy, wykonanymi w całości ze stali, ocynkowanymi, aby zapewnić bieg/marsz bez
niepotrzebnych wibracji. Dlaczego nasze silniki wyposażamy w koła napędowe? Zapewniają one chłodniejszą pracę
silnika, a także jego dłuższe życie. Pozwalają one także na ustawienie prędkości startowej na poziomie 0.8 km/h czy 1
km/h. SOLE stosuje znacznie cięższe koła zamachowe niż konkurencja, dzięki czemu nasze maszyny zapewniają
bardziej płynny ruch - taki do jakiego przyzwyczajony jesteś na siłowni, gdzie ćwiczysz na urządzeniach, które kosztują
o kilka tysięcy więcej.
Rolki - wybierając rolki do naszych urządzeń, stosujemy te same element, które znajdziesz w profesjonalnych
modelach za 4000 €. Używamy rolek siedmiocentymetrowych, z zamkniętym łożyskiem oraz miedzianymi kablami
uziemiającymi na każdej rolce, aby zminimalizować napięcie elektrostatyczne. Większe rolki zapewniają większą
powierzchnię kontaktową pomiędzy rolką a taśmą, co przedłuża życie taśmy. Dzięki temu ruch taśmy jest gładki i
cichy, wolny od napięć elektrostatycznych i przetrwa próbę czasu.
Taśma- w prawie wszystkich naszych modelach używamy podwójnie tkanej, dwuwarstwowej taśmy pokrytej czterema
warstwami. Dwie warstwy gumy pokrywają środkową warstwę PCV z warstwą nylonu, która obraca się na platformie
oraz rolkach. Guma zapewnia trwałość, PCV powoduje, że pas nie ulega nadmiernemu rozciągnięciu, a nylon zapewnia
gładką powierzchnię, wolną od napięć elektrostatycznych, która obraca się gładko na platformie i rolkach.
Wszystkie bieżnie SOLE wyposażone są w malowane proszkowo ramy, które zapewniają wierzchniej warstwie większą
trwałość. Wykończenie to chroni konstrukcję stalową, a spawana – nie nitowana – rama jest niezniszczalna, dzięki
czemu nasze produkty mają dożywotnią gwarancję.
www.TreadmillDoctor.com- w Internecie znaleźć można kilka portali, zajmujących się recenzowaniem bieżni, jednak
najrzetelniejszy z nich to TreadmillDoctor.com. Opinie są szczere i nie szczędzą krytyki jakości, zaś liczba
odwiedzających stronę jest tak duża, że portal ten stał się podstawowym narzędziem do poszukiwania opinii na temat
bieżni w Internecie. Jesteśmy dumni, iż strona ta już od siedmiu lat wysoko ocenia nasze bieżnie, wystawiając im
pochlebne recenzje zarówno pod kątem jakości jak i obsługi.
Główne zalety:
Max.waga użytkownika: 180 kg
Bardzo cicha praca silnika
Duży czytelny ekran
Stabilna konstrukcja
Gwarancja 3 lata
Funkcje komputera:
Programy standardowe: 8
Program użytkownika: 2
Program sterowany tętnem: 2
Wyświetlacz: 10,1" TFT LCD
Puls ręczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
Możliwość podłączenia mp3
Nawiew
Dane techniczne:
Moc silnika: 4,0 KM
Prędkość: 1 - 18 km/h regulowana elektronicznie
Nachylenie: 0-15 % regulowane elektronicznie
Wymiary pasa: 156 x 56 cm
Rolki transportowe
Zasilanie: 230 v , 50 Hz
Waga bieżni: 125 kg
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Max.waga użytkownika: 180 kg
Wymiary (dł.szer.wys): 205 x 93 x 145 cm
Pozostałe informacje:
Paragon lub faktura vat
Numer katalogowy: 3407
Gwarancja domowa 36 miesięcy
Gwarancja light commercial: 24 miesięcy
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