OMEGA Z

PROGRAM "PULSE TRAIN"
Wyjątkowy program, który wykorzystuje najbardziej uniwersalny język
świata - język kolorów oraz puls Użytkownika, by motywować do
treningu. Niezależnie od tego jaki program wybierzesz urządzenie
będzie monitorować twoje tętno i wykorzystywać jaskrawe kolory, by
dać Ci znać czy powinienieś dać z siebie nieco więcej czy jedank
zwolnić.

PROSTA FORMA. EKSCYTUJĄCY TRENING.
Omega X łączy w sobie prostote formy z prostym w obsłudze oprogramowaniem, które doskonale sprawdzi się w domowym treningu. Dostępny tylko w tej
bieżni wyjątkowy program "Pulse Train" zapewni motywację do kolejnych wciągających treningów, które w przyszłości zaprocentują poprawą kondycji i
wsparciem układu krążenia. Minimalistyczny design robi wrażenie, a prosta i intuicyjna konsola sprawi, że nie znajdziesz wymówki, by nie ćwiczyć.

TECHNOLOGIE JOHNSON EXCLUSIVE
W Johnson Health Tech, inwestujemy w rozwój technologii, które nadają nowego znaczenia słowu "trening". Pomagamy osiągnąć sportowe cele
w mądrzejszy, prostszy, a zarazem bardziej motywujący oraz rozrywkowy sposób. Te cechy wyróżniają nasze produkty premium i nie znajdziesz
ich w żadnych innych urządzeniach dostępnych na rynku.
Silniki Johnson Drive:
Czuły, cyfrowo sterowany napęd pozwala utrzymać stały
rytm biegu poprzez ciągłą kalibrację silnika przy każdym
zetknięciu stopy z blatem. Ponadto silinik pracuje na niskich
obrotach przez co jest cichy i wytrzymały.

Amortyzacja Variable Response
3 strefoway system amortyzacji, tak jak
wysokiej jakości obuwie do biegania
zapewni odpowiednią elastyczność oraz
odbicie we wszystich fazach biegu.

FitDisplay App
Aplikacja FitDisplay łączy za pomocą Bluetooth
bieżnię z urządzeniem mobilnym. Dzięki różnym
dostępnym aplikacjom urozmaicisz codzienny
trening.

System składania: FeatherLight
Mimo niezwykle solidnej konstrukcji, bieżnie
wyposażone zostały w wygodny systemu siłowników
hydraulicznych, dzięki którym składanie i
przechowywanie bieżni nigdy nie było łatwiejsze.
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OMEGA Z

SPECYFIKACJA
• Minimalistyczna stylistyka, czyste, proste kształty z lekkim wyobleniem,
otwarta rama to cechy, który przykuwają uwagę w bieżni Omega Z.
• Bluetooth umożliwia połączenie z wybranymi aplikacjami treningowymi oraz
podłączenie opaski do pomairu tętna
• Czytelny, duży wyświetlacz wskauzje podstawowe parametry treningu
• Nachylone poręcze zapewniają wygodną podporę podczas interwałów odpoczynku
• Lekko pochylona konstrukcja kolum i konsoli daje miejsce do sprintów
• Możliwość pomiaru tętna za pomocą czujników na uchwytach oraz
telemetrycznie za pomocą Bluetooth
• Kółka transportowe ułątwiają przestawianie bieżni.

SPECYFIKACJA
MONITOR
GRUBOŚĆ PASA

1.6 mm

WYŚWIETLACZ

3 okienka LED w róznych kolorach

POWIERZCHNIA BIEGOWA

140 x 53 cm / 55" x 21"

FUNKCJE

AMORTYZACJA

System Variable Response

Czas, Dystans, Kąt nachylenia, Prędkość,
Kalorie, Puls

KĄT NACHYLENIA

0 – 12%

PROGRAMY

PRĘDKOŚĆ

0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph

DODATKI

Czytelny prosty w obsłudze wyświetlacz,
Tryb oszczędzania energii

Console: Pulse Train (Pulse 1, Pulse 2, Pulse 3,
Pulse 4), Calories (300k, 500k, 700k), Interval
(Speed Interval, Peak Interval), Performance
(Weight Loss), Heart Rate (Target HR, % Target
HR), Step (5000, 10000), Distance (1k, 5k, 10k),
Custom (Custom 1)

SILNIK

3.0 KM Johnson Drive System

WYMIARY
(DŁ × Szer × Wys)

183 x 89 x 144 cm /
72" x 35" x 57"

WYMIARY PO ZŁOŻENIU
(Dł × Szer × Wys)

103 x 89 x 169 cm /
41" x 35" x 67"

WAGA

93 kg / 205 lbs.

MAX. WAGA
UŻYTKOWNIKA

159 kg / 350 lbs.

FitDisplay App: Beat, Contest, Sprint 8, Virtual
Active, Distance Target, Speed Target, Calories
Target, Heart Rate Target, Intervals, Manual
ROZRYWKA

Bieżnia kompatybilna z aplikacją FitDisplay i innymi
popularnymi aplikacjami treningowymi

PULS

Czujniki pomiaru tętna na uchwytacg i telemetryczny
system pomiaru za pomocą opaski Bluetooth
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