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Muskelpflege für zu HauseDie perfekte Pflegeserie 
für jede Frau

Trainings- und 
Montageanleitung
Instructions for assembly 
and workout

Muskelpflege für zu Hause

//         – SPIERTRAINING VOOR ThUIS

Welkom in de nieuwe wereld van de vrouwelijke spiertraining! Geniet van geraffineerde 

vormen in frisse kleuren, de harmonie van design en functie.       is de ergonomische 

apparatenserie, die speciaal op de eisen van vrouwelijke spieren afgestemd is.      

// hOMETRAINERS

Fietsen is de zuurstofdouche voor lichaam en geest. Train uw hart en bloedsomloop  

en verhoog uw welbevinden door een dagelijkse training!

GOLF S

De bekendste hometrainer van Europa!

7659-000
7659-100
7659-200

429,00 €  

7849-000
7849-100
7849-200

639,00 €

Trainings-DVD inbegrepen!

3 jaar
garantie 

hOMETRAINERS POLO S
7960-700

GOLF S
7660-700

GOLF ST PRO
7662-800

RACE
7938-100
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tijdmeting, trainingsafstand, totale afstand, snelheid, 
trapfrequentie, energieverbruik • • • •

polsslagmeting handsensoren (incl.); oorclip en cardio-puls-set (accessoire) oorclip (incl.); cardio-
puls-set (accessoire)

herstelpolsmeting met conditiecijfer • • • •
permanente weergave van 5 functies 8 functies
totaal aantal trainingsprogramma’s 8
doelzonetraining • • •
polsslaggestuurde programma’s 1

TE
CH

N
IS

CH
E 

U
IT

RU
ST

IN
G

remsysteem magneet magneet, 
motorgestuurd magneet

vliegwiel 6 kg 8 kg 18 kg

belastingregeling manueel, 1-10 computergestuurd, 
1-15 manueel, 1-10

stroomverzorging batterijen netaansluiting 230 Volt batterijen
afmetingen opgesteld (l /b /h in cm) 105 / 53 / 128 100 / 53 / 132 100 / 53 / 131 ca. 131 / 53 / 126
max. gewichtbelasting 130 kg
afstand pedalen onder tot zadel min. / max. (in cm) 73 - 10 67 - 95 ca. 79 - 98
snelverstelling van de zadelhoogte • • • •
zelfoprichtende pedalen met riempjes • • • combi-click-pedalen
transportrollen, nivellering • • • •
prijs / € 319,00 469,00 589,00 959,00


