
TRUE Fitness może się poszczycić ponad 30 letnim  
doświadczeniem w produkcji bieżni. Model CS400 kontynuuje   
tradycje i gwarantuje standard klasy premium. Biegacze otrzymują 
dokładnie to, czego oczekują – najwyższej jakości sprzęt, który  
pomoże im utrzymać szczytową formę w ich aktywnym życiu. 
True zapewnia wsparcie i serwis na najwyższym poziomie.    
Dołącz do True już dziś.  

CS400

Sprzęt klasy premium produkowany od 1981 roku
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CS400
TREADMILL

Specyfikacja techniczna 
Zasilanie 

110V/15A, 220V Opcjonalnie 

 Przewód zasilający 10' (3.0M)

Silnik 4 HP AC Endura-Drive

Silnik podnoszenia 1,000 lbs.

Czujnik prędkości Optyczny

Blat 1" (0.8 cm) Średniej twardości płyta pilśniowa

Pas napędowy Siegling Multi-Ply z powłoką PCV 

Rolki 3" (8 cm) z uszczelnianymi łożyskami

System amortyzacji True Soft System

Konstrukcja ramy Stal spawana wysokiej jakości 

Smarowanie Silax

Zakres prędkości 0.5 to 12.0 MPH (0.8 to 19.3 km/H)

Zakres wzniosu 0% to 15%

Szybki dostęp do ustawień Regulacja prędkości i nachylenia umieszczona na uchwytach, szybki start / stop 

Poręcze Stabilne poręcze z profilowanymi, gumowymi uchwytami niepochłaniającymi wilgoci 

Dotykowy pomiar tętna Tak

Bezprzewodowy pomiar tętna Kompatybilny z systemem Polar® 

Dostępne monitory Transcend16, Transcend10, Escalate15, Escalate9, Emerge

Bezpieczeństwo Klucz bezpieczeństwa Standard

Wydłużone poręcze Standard

Szerokie listwy boczne Standard

Wykrywanie użytkownika User Present Detection™

Certyfikaty ETL UL1647, CSA, CE, EN957, FCC

Akcesoria Akcesoria Uchwyt na bidon (2), pojemnik na akcesoria, podstawka pod tablet, opcjonalnie poręcze do rechabilitacji 

Wymiary Obrys podstawy 78.5"L x 35"W (199 cm x 89 cm)

Powierzchnia biegowa 60"L x 22"W (152 cm x 56 cm)

Waga 344 lbs. (156 kg)

Waga z opakowaniem 366 lbs. (166 kg)

Maksymalna waga użytkownika 400 lbs. (181 kg)

Wysokość stopnia 6.25" (16 cm)

Mobilność  2 kółka w przedniej części urządzenia

Gwarancja Rodzaj gwarancji Komercyjna

Rama Dożywotnia

Silnik 5 Lat

Podzespoły 5 Lat (Transcend 16, Transcend10, Escalate15 Consoles are 3 years)

Montaż 1 rok

Specyfikacja może ulec zmianie

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to 
 meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. BROCH14C09
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