Upright Bike / Recumbent Bike / Elliptical / Rower

ΣΕΙΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
PROMASTER

Ελλειπτικό E12s
Οθόνη LED 10x24mm Dot matrix πολλαπλών ενδείξεων,
3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων οθόνη μηνυμάτων
19 προγράμματα
2 προγράμματα (Interval και Hill)
1 πρόγραμμα χρήστη
1 πρόγραμμα καρδιακού παλμού
1 πρόγραμμα watt
Λειτουργία αποκατάστασης (recovery)
Ενδείξεις: Χρόνος άσκησης, Ταχύτητα, Απόσταση, Θερμίδες,
Επίπερδο αντίστασης, RPM, Watt, Γραφικό προφίλ, MET,
Kαρδιακός παλμός και Γύρος σταδίου 400 μέτρων.
Ασύρματος δέκτης καρδιακού παλμού
Ασύρματη ζώνη καρδιακού παλμού (προαιρετικά)
Αντίσταση, ρυθμιζόμενη ηλεκτρονικά σε 20 επίπεδα
και σε εύρος από 30 - 400w

Μεγάλη oθόνη LED 110x24mm Dot matrix πολλαπλών
ενδείξεων, 3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων
οθόνη μηνυμάτων για εύκολη ανάγνωση, και με πλήκτρα
για γρήγορη πρόσβαση στα προγράμματα και στις
υπόλοιπες δυνατότητες.

+

Το ελλειπτικό E12s είναι η τελευταία δημιουργία
της σειράς Promaster. Είναι κατασκευασμένο από
χαλύβδινο σκελετό και βαμμένο με ηλεκτροστατική
βαφή για προστασία από την σκουριά. Είναι πολύ
σταθερό και με ομαλή κίνηση. Η εργονομική του
θέση το κάνει προσιτό στον χρήστη όποιο κι αν
είναι το ύψος του. Τα μεγάλα πεντάλ, παρέχουν
εξαιρετική άνεση. Η γωνία των πεντάλ έχει
σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την πίεση στους
αστραγάλους και τα γόνατα κατά την διάρκεια της
προπόνησης. Οι κύλινδροι οδήγησης είναι
τοποθετημένοι εσωτερικά σε ράγες αλουμινίου για
προστασία από τη σκόνη, για λιγότερη συντήρηση,
και για ασφάλεια του ασκούμενου.
Ο μοναδικός σχεδιασμός της θέσης εναπόθεσης
το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμο. Η λαβή στο πίσω
μέρος του μηχανήματος βοηθά στην εύκολη
μετακίνηση του.

Εργονομική θέση κονσόλας, φιλική
και εύκολη στην ανάγνωση.
535mm μήκος διασκελισμού.
Παροχή ρεύματος από ενσωματωμένη
γεννήτρια.
Ρόδες μεταφοράς
Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά
Βάρος 108 κιλά
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 185 x 79 x 161 εκατοστά
Πιστοποίηση CE

Ποδήλατο στατικό V12s
Οθόνη LED 10x24mm Dot matrix πολλαπλών ενδείξεων,
3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων οθόνη μηνυμάτων
19 προγράμματα
2 προγράμματα (Interval και Hill)
1 πρόγραμμα χρήστη
1 πρόγραμμα καρδιακού παλμού
1 πρόγραμμα watt
Λειτουργία αποκατάστασης (recovery)
Ενδείξεις: Χρόνος άσκησης, Ταχύτητα, Απόσταση, Θερμίδες,
Επίπερδο αντίστασης, RPM, Watt, Γραφικό προφίλ, MET,
Kαρδιακός παλμός και Γύρος σταδίου 400 μέτρων.
Ασύρματος δέκτης καρδιακού παλμού
Ασύρματη ζώνη καρδιακού παλμού (προαιρετικά)
Αντίσταση, ρυθμιζόμενη ηλεκτρονικά σε 20 επίπεδα
και σε εύρος από 30 - 400w

Μεγάλη oθόνη LED 110x24mm Dot matrix πολλαπλών
ενδείξεων, 3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων
οθόνη μηνυμάτων για εύκολη ανάγνωση, και με πλήκτρα
για γρήγορη πρόσβαση στα προγράμματα και στις
υπόλοιπες δυνατότητες.

+

Το ποδήλατο V12s της σειράς Promaster, είναι
κατασκευασμένο από χαλύβδινο σκελετό και
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για προστασία
από την σκουριά. Είναι πολύ σταθερό και με ομαλή
κίνηση. Το τιμόνι του είναι ειδικά σχεδιασμένο με
ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης καρδιακού
παλμού και με βάσεις στήριξης των βραχιόνων
για μέγιαστη άνεση. Ο χώρος εναπόθεσης
αντικειμένων και η βάση για δοχείο νερού είναι
εξαιρετικά χρήσιμες. Η σέλα είναι κατασκευασμένη
από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας ώστε να
σας παρέχει άνετη χρήση. Ο άξονας των πεντάλ
είναι κατασκευασμένος από 3 κομμάτια, ένα
ανεξάρτητο σφυρήλατο στρόφαλο με ρουλεμάν
και δύο άξονες που μπορούν να αλλάξουν και
να δεχτούν οποιοδήποτε είδος πεντάλ.

Εργονομικό κάθισμα σχεδιασμένο
για την σωστή θέση προπόνησης που
προσφέρει ορθή υποστήριξη.
Παροχή ρεύματος από ενσωματωμένη γεννήτρια
Κάθισμα άνετο με προσαρμογή
Ρόδες μεταφοράς
Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά
Βάρος 66,4 κιλά
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 129 x 68 x 147 εκατοστά
Πιστοποίηση CE

Καθιστό ποδήλατο R12s
Οθόνη LED 10x24mm Dot matrix πολλαπλών ενδείξεων,
3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων οθόνη μηνυμάτων
19 προγράμματα
2 προγράμματα (Interval και Hill)
1 πρόγραμμα χρήστη
1 πρόγραμμα καρδιακού παλμού
1 πρόγραμμα watt
Λειτουργία αποκατάστασης (recovery)
Ενδείξεις: Χρόνος άσκησης, Ταχύτητα, Απόσταση, Θερμίδες,
Επίπερδο αντίστασης, RPM, Watt, Γραφικό προφίλ, MET,
Kαρδιακός παλμός και Γύρος σταδίου 400 μέτρων.
Ασύρματος δέκτης καρδιακού παλμού
Ασύρματη ζώνη καρδιακού παλμού (προαιρετικά)
Αντίσταση, ρυθμιζόμενη ηλεκτρονικά σε 20 επίπεδα
και σε εύρος από 30 - 400w

Μεγάλη oθόνη LED 110x24mm Dot matrix πολλαπλών
ενδείξεων, 3 οθόνες 7 τμημάτων LED και 16 χαρακτήρων
οθόνη μηνυμάτων για εύκολη ανάγνωση, και με πλήκτρα
για γρήγορη πρόσβαση στα προγράμματα και στις
υπόλοιπες δυνατότητες.

+

Το Καθιστό ποδήλατο R12s της σειράς Promaster,
είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σκελετό και
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή για προστασία
από την σκουριά. Είναι πολύ σταθερό και με ομαλή
κίνηση. Το τιμόνι του είναι ειδικά σχεδιασμένο με
ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης καρδιακού
παλμού και με βάσεις στήριξης των βραχιόνων
για μέγιαστη άνεση. Ο χώρος εναπόθεσης
αντικειμένων και η βάση για δοχείο νερού είναι
εξαιρετικά χρήσιμες. Η σέλα είναι κατασκευασμένη
από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας ώστε να
σας παρέχει άνετη χρήση. Ο άξονας των πεντάλ
είναι κατασκευασμένος από 3 κομμάτια, ένα
ανεξάρτητο σφυρήλατο στρόφαλο με ρουλεμάν
και δύο άξονες που μπορούν να αλλάξουν και
να δεχτούν οποιοδήποτε είδος πεντάλ.

Εργονομικό κάθισμα σχεδιασμένο
για την σωστή θέση προπόνησης που
προσφέρει ορθή υποστήριξη.
Παροχή ρεύματος από ενσωματωμένη γεννήτρια
Κάθισμα άνετο με προσαρμογή
Η πλάτη του καθίσματος είναι από ανθεκτικό
πλέγμα για άνεση και αερισμό
Ρόδες μεταφοράς
Μέγιστο βάρος χρήστη: 180 κιλά
Βάρος 79 κιλά
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 152 x 69 x 125 εκατοστά
Πιστοποίηση CE

Κωπηλασία R500
Οθόνη LCD 71x146mm με μπλε οπίσθιο φωτισμό
12 προ-εγκατεστημένα προγράμματα.
2 προγράμματα (Race και Cardio)
2 προγράμματα χρηστών
“My zone” πρόγραμμα καρδιακού παλμού
Λειτουργία αποκατάστασης (recovery)
Ενδείξεις: Χρόνος άσκησης, χρόνος ανά 500 μέτρα,
θερμίδες, επαναλήψεις, επίπεδο αντίστασης,
καρδιακός παλμός και watts.
Ασύρματος δέκτης καρδιακού παλμού
Ασύρματη ζώνη καρδιακού παλμού (προαιρετικά)
Συμβατό με BlueTouth 4.0
Αντίσταση, μαγνητική και αέρα ρυθμιζόμενη
ηλεκτρονικά σε 16 επίπεδα

Κινούμενη οθόνη για εύκολα ρυθμιζόμενη για βέλτιστη
ανάγνωση. Με 12 προ-εγκατεστημένα προγράμματα,
δύο προγράμματα (Race και Cardio)
και δύο προγράμματα χρηστών.

+

Η Κωπηλασία R500 συνδιάζει ένα σύστημα
αέρα με μαγνητική αντίσταση που συνδέεται σε
ένα τροχό 12 κιλών. Αυτό το σύστημα διπλής
αντίστασης προσφέρει εξαιρετική ποιότητα.
Η κίνηση της κωπηλασίας είναι πολύ
ομαλή, σχεδόν αθόρυβη και πολύ φυσική.
Το 49,5 εκατοστών ύψος του καθίσματος
παρέχει μία εργονομική στάση κατά την
διάρκεια της προπόνησης.
Η ράγα κίνησης του καθίσματος είναι από
ανοδιωμένο αλουμίνιο που είναι πολύ ελαφρύ
και εξαιρετικά σταθερό.

Εργονομικό κάθισμα σχεδιασμένο
σε 49,5 εκατοστά ύψος που
προσφέρει ορθή υποστήριξη.
Ρυθμιζόμενη στήριξη των πεντάλ.
Πατενταρισμένο σύστημα
αναδίπλωσης. Εύκολα και
απλά.
Ρόδες μεταφοράς
Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 κιλά
Βάρος 46,5 κιλά
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 246 x 45 x 108 εκατοστά
Πιστοποίηση CE/EN957
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