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Link do produktu: https://www.cgrot.pl/svp01-gold-platforma-wibracyjna-sky-p-13920.html

SVP01 GOLD PLATFORMA
WIBRACYJNA SKY
Cena

347,00 zł

Cena poprzednia

365,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

5907695534030

Kod producenta

17-22-402

Kod EAN

5907695534030

Opis produktu
Platforma wibracyjna SVP01 to urządzenie, dzięki któremu osiągniemy idealną sylwetkę. Ćwiczenia na platformie to trening całego ciała: mięśni
nóg, pośladków, brzucha, a także górnych partii mięśni.
Platforma pozwala na trening na 3 stopniach intensywności. Stanie na środku urządzenia symuluje chód, zachowanie niewielkiego odstępu
między stopami powoduje, że uprawiasz jogging, a szerokie rozstawienie stóp to symulacja sprintu. Urządzenie posiada 99 poziomów prędkości,
w połączeniu z minutnikiem, który posiada komputer SVP01 daje gwarancje, że sprzęt dopasujemy do swoich oczekiwań. W zestawie dołączone
są taśmy oporowe, które urozmaicą i dopełnią trening. Ponadto platforma idealnie pobudza krążenie krwi, rozluźnia i wspomaga regenerację
mięśni.
Urządzenie nadaje się dla osób na każdym stopniu zaawansowania. SVP01 posiada 10 programów treningowych, a także tryb manualny co daje
możliwość dopasowania treningu do swoich możliwości i potrzeb. Przyrząd jest bardzo łatwy w obsłudze. Pilot dołączony do produktu pozwala na
łatwe sterowanie i zmianę programów.
Dzięki SVP01 uzyskanie idealnej sylwetki ciała będzie możliwe bez wysiłku, ciężkich sprzętów czy karnetów na siłownie. Wykonanie treningu
jest możliwe nawet w trakcie oglądania ulubionego programu w telewizji.

Specyfikacja:

Wymiary:
Długość: 53cm
Szerokość: 31 cm
Wysokość: 12cm
Wymiary powierzchni treningowej:
Długość: 46cm
Szerokość: 27cm
Waga produktu: 14kg
Materiał:
ABS
Plastik
Metalowa rama
Funkcje:
10 programów treningowych
Tryb ręczny regulujący prędkość i czas pracy
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3 stopnie intensywności
99 poziomów prędkości
Funkcja ustawienia czasu od 20min w dół
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
Moc: 220V/180W
Napięcie znamionowe: 220-240 VAC 100-120 VAC
Moc znamionowa: 200 W
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Amplituda drgań: od 1cm do 2.8cm
Zestaw zawiera:
Pilot,
Taśmy oporowe
Platformę wibracyjną

Uwagi:

Nie przeznaczona do użytku komercyjnego
Gwarancja 24 miesiące
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