
ORBITREK PLATINIUM PROFI

Marzysz  o  zgrabnej,  wysportowanej  sylwetce,  ale  napięty  grafik  i  wysokie  ceny
karnetów zniechęcają Cię do wizyt na siłowni? Masz ochotę ćwiczyć w domu, ale nie
jesteś  pewien,  jakie  ćwiczenia  wybrać? Orbitrek  Platinium  Profi jest  stworzony
właśnie dla Ciebie! 

Trenażer eliptyczny jest jednym z najlepszych sprzętów, jakie możesz wybrać do
domowego  treningu.  Zastępuje  kilka  urządzeń jednocześnie  –  bieżnię,  steper,
rowerek stacjonarny czy schodki.  Aktywuje wszystkie partie ciała zapewniając Ci
skuteczny  i  zrównoważony  trening.  Wzmocnisz  na  nim  mięśnie  nóg,  pośladków
i brzucha, zadbasz też o plecy i ramiona. Poprawi się Twoja kondycja i zwiększysz
wydolność organizmu. 

Co bardzo ważne  –  orbitrek nie  obciąża stawów tak jak  na  przykład  bieganie.
Dzięki  temu  mogą  ćwiczyć  na  nim  także  osoby  starsze.  Urządzenie  jest  proste
w obsłudze, płynnie zmienisz poziom obciążenia, a szerokie, antypoślizgowe pedały
zapewnią  Ci  komfort  i  bezpieczeństwo.  Czytelny  wyświetlacz  i  wskaźnik  pulsu
pozwolą dokładnie monitorować trening cardio.

Już  teraz  spraw  sobie  własną  siłownię,  spalaj  kalorie  i  wzmacniaj  mięśnie
w zaciszu własnego domu, kiedy tylko chcesz!

ZALETY:

- prosta, intuicyjna obsługa
- angażuje całe ciało i nie obciąża stawów
- czytelny wyświetlacz: wskaźnik czasu ćwiczeń, prędkości, przebytego dystansu i
spalonych kalorii
- pomiar pulsu
- możliwość ruchu w przód i w tył
- antypoślizgowe, bezpieczne pedały
- cicha i płynna praca

DANE TECHNICZNE:

- waga: ok. 25 kg
- płynna regulacja intensywności ćwiczeń za pomocą pokrętła
- regulowana wysokość rączek
- maksymalne obciążenie: 120 kg



- średnica koła zamachowego: 50 cm
- zasilanie komputera: 2 baterie 1,5 V typu AA 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy poradzę sobie z montażem orbitreka?

Do  urządzenia  dołączona  jest  szczegółowa  instrukcja  obsługi,  które  pozwoli  Ci
samodzielnie złożyć sprzęt. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić wszystkie
śruby  i  nakrętki  oraz  inne  połączenia,  by  mieć  pewność,  że  można  bezpiecznie
korzystać z urządzenia.

Czy korzystanie z urządzenia jest bezpieczne?

Niewłaściwe lub nadmierne korzystanie z urządzenia może mieć negatywny wpływ
na nasze zdrowie. Przed rozpoczęciem treningów zalecamy konsultację z lekarzem.
Urządzenie nie nadaje się do celów medycznych.  


