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Akcesoria > Trenażery

Trenażer Elite Novo Force

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 779,00 PLN 701,10 PLN

Funkcje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nowa magnetyczna jednostka oporowa
5 poziomów magnetycznego oporu
Kompaktowa konstrukcja, łatwa w transporcie i przechowaniu
Kompatybilność z kołami od 24" do 29"
Szybkie i łatwe mocowanie roweru
Gwarantowana maksymalna stabilność nawet przy maksymalnych prędkościach
Tył roweru jest podniesiony tylko o konieczne minimum
Kompatybilność z Misuro B+
Kompatybilność z aplikacją My E-Training
W zestawie znajduję się mata i podstawka

My E-Training obejmuje:
●

●
●

●
●
●

●
●

My RealVideo: trenuj z Elite RealVideos i pobierz setki darmowych, stworzonych przez
użytkowników materiałów wideo
Trening podstawowy: stałe treningowe poziomy, predefiniowane programy.
Test szkoleniowy: test oceniający, który pomaga tworzyć miesięczne indywidualne programy
szkoleniowe.
Wyścigi map: wygeneruj świat treningów dzięki mapom Google.
Wielu użytkowników: aplikacja pozwala na trening wielu użytkowników na tym samym urządzeniu.
Łatwiejsze tworzenie programów szkoleniowych: zupełnie nowy edytor upraszcza tworzenie
programów.
Lista odtwarzania wideo: utwórz listę odtwarzania filmów szkoleniowych w urządzeniu.
Udostępnij wyniki: aby śledzić swoją skuteczność w czasie. Możesz zapisać dane, wyeksportować
dane szkoleniowe lub udostępnić je na portalach społecznościowych

Elite to firma z ponad 30
letnim stażem, została
stworzona z pasji do
rowerów.
Produkty Elite są doceniane
przez zawodowych kolarzy
jak również amatorów na całym świecie. Sprzęt tej firmy cechuje się wysoką jakością, trwałością i
dbałością o najdrobniejszy szczegół na etapie projektowania i produkcji. Produkcją każdego z
artykułów zajmują się doświadczeni inżynierowie i naukowcy, co znakomicie widać po jakości
produktów, która jest poprostu najwyższa.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.

Adres: www.erowery.pl

Telefon: 605 515 185, 34 361 16 71

Email: sklep@erowery.pl

