6062 7100 
ODIN B3 Motionscykel

1.499 kr
(1.199 kr ekskl. moms)

ODIN B3 er en yderst stabil motionscykel, som giver dig en høj
værdi for pengene.
Du skal vælge denne B3 motionscykel, hvis du vil have en
ekstra brugervenlig model, der kan give dig en god træning.
Byggekvaliteten på denne motionscykel er god og den kan
derfor bære en person på op til 130kg. Denne høje personvægt
vidner om en god byggekvalitet og stabilitet.
Du får 8 modstandsniveauer, som du let indstiller under
computeren. Ved at have 8 modstandsniveauer, sikrer du at du
kan øge belastningen nænsomt, på en ODIN B3 motionscykel.
Computeren er stor og let at benytte. Der er 3 brugervenlige
knapper, hvor du skifter visningen imellem tid, puls, hastighed,
distance samt kalorier. Disse niveauer justeres let for enhverHåndtaget har en diameter på 7,5cm og er derfort stort samt let
at få et godt greb om.

Specifikationer - Motionscykler
Bremsesystem

Magnetisk

Modstandsniveauer

1-8

Justering af modstand

Manuel

Træningsprogrammer

0 stk

Computer

Viser Tid, distance,
hastighed, puls, kalorier

Indstigningshøjde

Lav

Dimensioner

86 x 44,5 x 140 cm

Vægt

23 kg

Computeren har en tydelig LCD skærm på 3,5", som er klar og
tydelig, selv fra skæve vinkler. Denne motionscykel er udstyret
med en lille holder til din telefon eller tablet, så du kan blive
underholdt under træningen.
Denne ODIN B3 motionscykel har et sæde, der kan justeres i
højden fra 70,5 - 91cm. Det betyder at den kan benyttes af
både voksne og børn. De store justeringsmuligheder gør at du
kan få den perfekte komfort. Dette er altafgørende for din
motivation, at du sidder korrekt på din motionscykel.
ODIN B3 er udstyret med en 16,2cm krankarm, som giver et
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vil også sikre et godt tråd.
Når du cykler på en motionscykel, er det vigtigt at stabiliteten
er i top og derfor er denne motionscykel også udstyret med
gode justeringsfødder. For at justere de to forreste fødder,
drejer du blot på siderne. Dette er væsentlig lettere, end de
gammeldags modeller, hvor du drejer på en møtrik, under
fødderne.
Håndtaget på ODIN B3 motionscyklen har mange
grebsmuligheder samt indbygget pulsmåler. De mange
grebsmuligheder, hvor du kan skifte stilling under din træning,
øger din komfort betydeligt.
Den gode stabilitet, som du vil opleve på denne
ODIN B3 motionscykel, skyldes i høj grad, den tykke
stålramme. Stålrammen er fremstillet i kraftige rør, med en
diameter på 6cm.
Det er let at flytte denne ODIN B3 motionscykel, da den er
udstyret med transporthjul.
Dansk manual: ODIN B3 Motionscykel leveres med dansk og
engelsk samlingsmanual.
Data:
Holder til tablet eller telefon
Justering af sadelhøjde: 70,5cm til 91cm
Transporthjul
Justering af pedalsko med stor trædeflade på 12cm x 9,5cm
- Selvrejsende pedaler: Pedalerne vil automatisk vende rigtigt
og være klar til brug.
Displaymodul dimensioner: 21,2 x 15,9 - Med 3,5'' (8 x 4cm)
LCD skærm: Viser Tid, Puls, Hastig... Læs mere på Apuls.dk.

Prisen kan være med forbehold. Dette datablad er hentet d. 22/07-2019.
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