ROWER PIONOWY C3
NATURALNA POZYCJA SIEDZĄCA DLA KOMFORTOWEGO TRENINGU

Słuchaj ulubionej
muzyki ze
swojego iPoda
lub iPhone’a

Konsola Go to
optymalna
skuteczność i
intuicyjna
obsługa
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ENERGY SAVER

KONSOLA

POMIAR TĘTNA

Tryb oszczędzania
energii, gdy rower jest
włączony, lecz
nieużywany

Dwie konsole do
wyboru: Go i Track, by
każdy znalazł coś dla
siebie

Czujniki pomiaru pulsu,
idealne do treningu w
określonej strefie tętna
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Konsola Track to
współpraca z
aplikacjami

Co go wyróżnia?
Rower pionowy C3 można wyposażyć
w dwie konsole do wyboru: Go lub
Track.

„Staranna konstrukcja
i dbałość o detale to
model C3.”
SPECYFIKACJA
POZIOMY OPORU
PEDAŁY
MAX WAGA UŻYTKOWNIKA
WAGA ROWERU
WYMIARY ROWERU (dł/szer/
wys)
REGULACJA SIODEŁKA
UCHWYT NA BIDON
POMIAR TĘTNA

Wygodne wsiadania i zsiadanie z roweru.

Nieograniczona liczba programów
treningowych, dostępnych poprzez witrynę
LFconnect (dotyczy tylko konsoli Track).
Dotykowe czujniki pomiaru tętna w
uchwytach bocznych oraz bezprzewodowy
system Polar zapewniają stałą kontrolę tętna
(w zestawie telemetryczny pas na klatkę
piersiową).
Podwójne uchwyty na bidon i wbudowana
podpórka do czytania.
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antypoślizgowe
182 kg
54 kg
115 x 69 x 143 cm
tak
2
tak

LICZBA GOTOWYCH
PROGRAMÓW

Konsola GO: 13
Konsola Track: 14

PROGRAMY INDYWIDUALNE

Konsola Go: 2
Konsola Track: 12

PROFILE UŻYTKOWNIKÓW

Komfortowe siodełko do jazdy w pozycji
pionowej.
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Konsola Go: 2
Konsola Track: 4

KONSOLE LIFE FITNESS
Z naszymi konsolami sukces treningowy murowany

INTERAKTYWNOŚĆ MA WIELE TWARZY

OPTYMALNA SKUTECZNOŚĆ

Konsola Track oferuje szeroki wachlarz opcji
treningowych oraz łączność z urządzeniami
bezprzewodowymi w różnych konfiguracjach. To
znacznie ułatwia osiągnięcie celu i podtrzymuje
niezbędną motywację.

Konsola Go zapewnia intuicyjne wsparcie
podczas treningu.
RÓŻNORODNOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA
MOTYWACJĘ
13 treningów, w tym 3 klasyczne, 2
zaawansowane, 3 kierunkowe oraz 5 treningów
typu Heart Sync w określonej strefie tętna.

UDOGODNIENIA DLA KILKU UŻYTKOWNIKÓW
Konsola Track zapamiętuje dane i parametry, a także
indywidualne programy treningowe czterech
użytkowników.

FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

FUNKCJA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

POMIAR TĘTNA

Znacząco ogranicza zużycie prądu, gdy urządzenie
jest włączone, ale nie jest użytkowane.

Dotykowe czujniki pomiaru tętna oraz system
bezprzewodowy (telemetryczny).

Znacząco ogranicza zużycie prądu, gdy
urządzenie jest włączone, ale nie jest użytkowane.

DWA USTAWIENIA
ROZRYWKA I TRENING

Funkcja ta umożliwia stworzenie dwóch różnych
profili użytkownika, co znacznie przyspiesza
konfigurację urządzenia.

Stacja dokująca iPhone/iPod umożliwia korzystanie z
funkcji rozrywki podczas treningu i posiada
możliwość ładowania.
NOWY WYMIAR ŁĄCZNOŚCI
Konsola Track jest kompatybilna z LFconnect,
naszym rozwiązaniem do zarządzania i
monitorowania treningu za pomocą USB lub
urządzeń iPhone/iPod.
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