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Nowoczesna bieżnia elektryczna
inSPORTline inCondi T70i II do domu
Cena

7 420,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

16529

Kod producenta

16529

Kod EAN

8596084065292

Producent

inSPORTline

Opis produktu
Bieżnia inSPORTline inCondi T70i II to nowoczesna bieżnia z bogatym wyposażeniem, przeznaczona do użytku domowego.
Jest to następca znanego modelu T70i. Bieżnia posiada wydajny silnik o mocy 3,0 KM, który z łatwością wprawia w ruch pas
bieżni, osiągając prędkość aż do 20 km/h. Nawet przy tak dużej prędkości, amortyzacja pracuje niezwykle komfortowo. W
pamięci komputera bieżni zapisano 24 gotowe programy o różnych stopniach prędkości, 2 programy HRC oraz program
manualny, który można dostosować do indywidualnych potrzeb. Ciekawą opcją bieżni jest funkcja Pauza, dzięki której możesz
zatrzymać trening, a następnie kontynuować od miejsca, w którym został przerwany bez konieczności ponownej konfiguracji.

Na uchwytach bieżni umieszczone są czujniki tętna. W skład zestawu wchodzi również pas piersiowy, umożliwiającydokładny
pomiar tętna. Bieżnia jest wyposażona w 15 stopniową elektroniczną regulację nachylenia pasa. Dodatkowe atuty
modelu to hamulec bezpieczeństwa, wysuwana podstawka na tablet lub książkę, oraz czytelny wyświetlacz. Urządzenie jest
zsynchronizowane z aplikacją FitShow, która znacznie uprzyjemnia trening.
Zasadniczą zmianą w stosunku do poprzedniego modelu T70i jest zintegrowany komputer z dotykowym ekranem TFT.
Komputer umożliwia łączność WiFi w pasmach 2.5/5G, może również odtwarzać filmy i muzykę online, ale również z
przenośnego dysku poprzez USB lub z wewnętrznej pamięci o pojemności 8 GB. Obsługuje on wszystkie najpopularniejsze
formaty multimedialne takie jak: MP3, WMA, MPEG-4 oraz AVI.

Kluczowe właściwości:
możliwość połączenia z aplikacją FitShow
składana konstrukcja, pozwalająca zaoszczędzić miejsce
nowoczesny design
dotykowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 1024x600
łączność WiFi pasma 2.4G/5G, odtwarzanie muzyki i filmów online
przeglądarka internetowa
własna pamięć wewnętrzna (8GB) i możliwość podłączenia przez USB
funkcja Pauza
obsługiwane formaty dźwiękowe: MP3, AMR, OGG, PCM, WMA
obsługiwane formaty wideo: MPEG-4, WMV, H.264, RMVB, AVI
wyświetlacz pokazuje: czas, dystans, spalone kalorie, nachylenie, prędkość, oraz całkowite wartości dystansu, czasu
i spalonych kalorii

Opis techniczny:
moc silnika
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3 KM , 5 KM (moc szczytowa)

rozmiary pasa biegowego
regulacja nachylenia pasa
liczba stopni nachylenia pasa
maksymalny stopień nachylenia
prędkość
całkowita liczba programów
predefiniowane programy
program HRC
program ręczny
czuniki pulsu
uchwyt na butelkę
uchwyt na tablet
kółka transportowe
system wyrównywania nierówności podłogi
amortyzacja
hamulec bezpieczeństwa
odbiornik pasa piersiowego
pas piersiowy w zestawie
wejście audio
składana konstrukcja
całkowite wymiary urządzenia
wymiary urządzenia po złożeniu
maksymalna waga uzytkownika
waga
zasilanie
kategoria
gwarancja

140 x 51 cm
elektroniczna
15 stopni
10 %
0,8 - 20 km/h
30
24
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Silent Block
tak
tak
tak
tak
tak
W142 cm x S86 cm x D180 cm
W153 cm x S86 cm x D110 cm
125 kg
78 kg
220V, 230V
HC (dle EN957)
domowa

Wymagania aplikacji FitShow:
System operacyjny: Android 4.3 i wyższej, iOS 8.0 lub nowszy (lub iPhone 4S lub nowszy)
Bluetooth: 4.0+
Te same wymagania systemowe dla tabletów i telefonów
WindowsPhone nie jest obsługiwany

Funkcja aplikacji FitShow
INDOOR - Nagrywanie ćwiczeń na bieżni
OUTDOOR - Nagrywanie biegu poprzez GPS
Program INDOOR
Bieganie w środowiskach tematycznych - Łąka, Lodowiec, Las, Pustynia
Mapy
10 predefiniowanych programów - chodzenie, wysoka intensywność, wytrzymałość i więcej
Docelowy (cel) - docelowy czas (min) odległość docelowa (km) kalorie docelowe (kcal)

Funkcje aplikacji
Czas (Time)
Spalone kalorie (kcal)
Odległość (Distance)
Liczba kroków na minutę (Steps)
Tętno (Heart Rate)
Średnia prędkość (Avg. Speed)
Średnie tempo (Avg. Pace)
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