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SPECYFIKACJA

H889: BIKE HIIT

Rozstaw pedałów: 12cm

Max waga Użytkownika: 160kg

Wymiary: 121,9 x 59,7 x 127cm

• Nie wymaga podłączenia do zasilania.

• Rower H889 HIIT  (High Intensity Interval Training) 
wykorzystuje "wiatrak" do generowania oporu powietrza

• Regulacja siodełka w pionie i poziomie

• Uchwyt na bidon

• Nawiew
• Telemetryczny system pomiaru pulsu: System

kompatybilny z systemem Polar®

• Kółka transportowe

• Konstrukcja: solidna, stalowa konstrukcja

•
• Regulacja oporu: AirFlow
• Minimalny rozstaw pedałów zapewnia komfort podczas

jazdy
•

CE Deklaracja zgodności•

Rower H889 HIIT to rower przeznaczony do treningów interwałowych wysokiej intensywności (ang. HIIT – High Intensity Interval Training). 
Oznacza to, że dzięki niemu Użytkownk jest w stanie osiągnąć maksymalną efektywność z wykonywancyh ćwiczeń. Rower H889 napędzany 
jest oporem powietrza wytwarzanym podczas pedałowania. Rower może być wykorzystywany zarówno w treningu górnych partii ciała jak i 
dolnych, ale istnieje również możiwość rozdzielenia pracy rąk od pracy nóg poprzez wykorzystanie podpór na stopy znajdujących się na 
uchwytach. Prosta konstrukcja, łatwy w obsłudze wyświetlacz sprawiają, że rower H889 HIIT jest przyjazny dla Użytkowników. W trakcie 
treningu można wykorzytsywać zarówno jeden z dostępnych programów treningowych jak również ręcznie sterować dostępnymi funkcjami. 
Duży zakres regulacji siodełka w pionie i poziomie sprawia, że Użytkownik może dopasować pozycję treningową, tak by nie odczuwać 
dyskomfortu podczas ćwiczenia. Ergonominczy profil stalowej, solidnej konstrukcji roweru sprawiają, że urządzenie chroni odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa podczas jednoczesnej pracy wszystkich kończyn ciała. Tego typu urządzenia są niezwykle popularne w środowisku crossfitowym, 
ale sprawdzą się również w rehabilitacji i regularnych klubach fitness.

Rower może być wykorzystywany w treningu zarówno górnych jak
i dolnych partii ciała, ale jego zaletą jest to, że daje również
możliwość rozdzielenia pracy nóg od pracy ramion.

•

Wytrzymałe, antypoślizgowe pedały•

Wyświetlacz LCD: Czas, Dystans, Prędkość, RPM, kalorie, Watt, Puls
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• Monitor: Wyświetlacz LCD zaprojektowany został tak, by
zmotywować Użytkowników do działania

• Programy: Manual, Quick Start, Target Time, Target Distance,
Target Cal, Target Watt, Target H.R. (Heart Rate), Watt program,
Interval training.

• Funkcje wyświetlacza: Czas, Watt, Pulse, RPM Prędkość,
Dystans, Program.

• Duże przyciski by łatwo dokonać wyboru funkcji.

• Przyjazny dla Użytkowników: Duży, czytelny, prosty w
obsłudze wyświetlacz.

H889: BIKE HIIT




