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Orbitrek SOLE by HAMMER E25
Cena

7 999,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

60 dni

Numer katalogowy

3408

Kod producenta

3408

Kod EAN

4005251340802

Producent

Sole by Hammer

Opis produktu
Perfekcyjny – numer 1 na rynku.W Orbitreku E25 zastosowano łatwą w obsłudze konsolę elektroniczną z 6,5" ekranem LCD,
mającą wszystkie cechy modelu klubowego. Wbudowane zostały zarówno wentylatory chłodzące jak i uchwyt na butelkę, a
konsola wyposażona została w głośniki, do których podłączyć można każdy odtwarzacz MP3 (iPod itp.) i ćwiczyć przy
muzyce.Płynny naturalny ruch zapewnia bardzo cichy system napędowy, który działa zarówno w trybie ruchu wprzód jak i
wstecznym. Kombinacja ciężkiego, 16-sto kilogramowego koła zamachowego i wysokiego przełożenia, której nie znajdziecie w
żadnym innym modelu, oznacza niezwykle gładki ruch o dużym oporze, a co za tym idzie sprzęt ten pozwala na ćwiczenia na
wysokim poziomie. E25 posiada także, uruchamianą jednym przyciskiem, funkcję wzrostu mocy dla osiągnięcia dodatkowego
oporu, która umożliwia także ćwiczenie w innych pozycjach, dzięki czemu trening staje się bardziej różnorodny. Nachylenie
można regulować pod kątem od 0 do 35 stopni, co pozwala na indywidualne dopasowanie sprzętu do ćwiczenia
poszczególnych grup mięśni w dolnej części ciała. Jeśli chodzi o mięśnie górnej części ciała, to zapewniony jest trening
całościowy, a dopasowane uchwyty zapewniają dodatkową wygodę.
Kontrola nachylenia I oporu są zintegrowane z uchwytami, co zapewnia dodatkowy komfort, natomiast wbudowane czujniki
pomiaru tętna monitorują pracę serca. Dodatkowo można zaopatrzyć się pasek na klatkę piersiową, co umożliwia pomiar tętna
bez użycia rąk i korzystanie z interaktywnych programów treningowych opartych na pomiarze tętna.Duże pedały z podkładem
z gąbki zapewniają komfort w czasie ćwiczeń. Zostały one zaprojektowane we współpracy z czołowymi fizjoterapeutami i
entuzjastami sportu, co w efekcie zaowocowało projektem pedałów o 2stopniowym kącie nachylenia, dzięki czemu napięcia w
kostkach i kolanach, charakterystyczne dla innych modeli, zostały zredukowane, a ponieważ każdy z nas ma inny sposób
chodzenia, nasz przełomowy model ma regulowane pedały, które przy pomocy funkcji „worm driver mogą być dopasowane
dokładnie pod takim kątem , który najbardziej odpowiada danemu użytkownikowi. Rozwiązanie to pozwala na zredukowanie
ryzyka takich dolegliwości jak cierpnięcie palców i bólów ścięgna Achillesa, typowych dla tego rodzaju sprzętu.Cztery koła
tylne, poruszające się po wysokiej jakości szynach zapewniają uczucie gładszego ruchu oraz większej stabilności, a także
ograniczają boczny ruch pedałów. 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). Technologia SOLE E25
SOLE E25 to połączenie świetnego treningu z naturalnym ruchem ludzkiego ciała. W modelu tym zastosowaliśmy
najlepsze cechy naszych modeli stacjonarnych i dodaliśmy jeszcze kilka naszych własnych ulepszeń.
Pedały mają unikatowy ergonomiczny kształt dzięki szczególnemu projektowi. W modelu E25 wykorzystaliśmy
dwustopniowe, wewnętrzne nachylenie, które pozwala uniknąć bólów kolan i stóp, poprzez umieszczenie stawów
zawsze w odpowiednim ułożeniu w czasie ćwiczeń.
Pedały dopasowane do sposobu chodzenia ponieważ każdy ma swój sposób chodzenia, pedały zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby zredukować cierpnięcie palców I bóle ścięgna Achillesa, dzięki czemu można skupić się na
osiąganiu celów treningu zamiast na szukaniu wygodnej pozycji do ćwiczeń.
Kontrola nachylenia ta cecha wyróżnia SOLE od innych produktów na rynku. Dzięki niej możliwy jest trening dolnych
partii ciała, nie osiągalny na innych orbitrekach.
Mocna rama SOLE E25 ma ciężką ramę z 38 mm stali, zdolną do utrzymania użytkownika o masie do 150 kg.
Kompatybilny pasek na klatkę piersiową (opcja) oraz czujniki pulsu.
Główne zalety:
Max.waga użytkownika: 160 kg
Duży czytelny wyświetlacz
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Stabilna konstrukcja
Możliwość podłączenia MP3
Nawiew
Gwarancja 3 lata
Funkcje komputera:
Programy standardowe: 6
Program użytkownika: 2
Program sterowany tętnem: 2
Wyświetlacz: 6,5" Hi Tech Blue Backlight LCD-Display
Bluetooth - Łączność z tabletem / smartfonem
Puls ręczny poprzez sensory dotykowe
Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)
Możliwość podłączenia MP3
Nawiew
Miejsce na bidon
Dane techniczne:
Waga koła zamachowego: 16 kg
Wymiar pedałów: 38 cm
Regulacja pedałów: 10 pozycji
Odległość między pedałami: 10 cm
Kąt pochylenia tylnych szyn: 0 - 35 stopni
Długość kroku: 50 cm
Waga orbitreka: 96 kg
Max.waga użytkownika: 160 kg
Wymiary (dł.szer.wys): 188 x 60 x 166 cm
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