rainer
TOTAL BODY CROSSOVÝ TRENAŽÉR

MUSCLE
MAPTM

Crossový trenažér Arc Trainer s patentovaným Arc designem nabízí
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jedinečnou variabilitu. Na jednom stroji můžete volit programy na
zpevnění svalstva, silový trénink nebo spalování tuku. Výšku zátěže

G LID E

ST R

ID

E

můžete nastavit v rozsahu od 20 – 900 Wattů, širokou nabídkou
různých stoupání Cybex 770AT Arc Trainer® zastane tři stroje v jednom.
Cvičení kombinuje prvky běhu na běžkách, chůze a stoupání. Výzkumy
ukazují, že se tréninkem na Cybex Arc Trainer spálí více kalorií než na
ostatních crossových trenažérech nebo eliptických strojích. Výsledky se

1

Muscle MapTM

Standardní displej

dostaví velice rychle.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
Širokoúhlý zabudovaný E3 monitor s vysokým rozlišením nabízí tři různé
režimy zobrazení. Na 15,6“ obrazovce můžete sledovat svalovou mapu
Muscle

Map™.

Zobrazuje

svalové

skupiny,

které

momentálně

Cvičení

zapojujete. Můžete si tak nastavit program podle toho, kterou část těla
chcete posílit. Na dotykovém displeji CardioTouch™ snadno nastavíte
tréninkový program, můžete nabíjet iPod nebo iPhon, procházet
jednotlivé skladby apod.

Zábava

Odpoutej se

Specifikace

2

Číslo produktu

770AT (Standard)

Odpor

Do 900 Wattů

Stupně náklonu

21

Délka kroku

24” (61 cm)

Rozměry D × Š × V)

77” × 36,7” × 62,5” (196 cm × 93 cm × 159 cm)

Display

4.3” dotykový display pro nastavení tréninku a zábavy;
Grafické zobrazení přes 8 × 15 LED; Numerické zobrazení
času, vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, MET, Watty, kroky
za minutu, tep, barevné indikace tepové frekvence, spodní
displej zobrazuje náklon a stupeň odporu

Programy

Rychlý start, tři programy na hubnutí, dva kardio,
dva na tvarování postavy, tři silové, adaptivní síla,
konstantní výkon, tepová frekvence

Monitorování tepu

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Připojení

Pro iPod, iPhone

Max hmotnost uživatele 400 lbs (181 kg)
Zdroj

Samostatné napájení, AC

Shoda

ETL uvedeno UL 1647, FCC Class B, ASTM, EN 957, CE
Low Voltage Directive, EMC a ROHS

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč u Prahy T
+420 724 884 871
info@domafit.cz
www.domafit.cz

FITBAU, s.r.o.
Karlovarská 106
25 261 Jeneč u Prahy
T + 420 220 981 452, + 420 724 884 871
info@fitbau.cz
www.fitbau.cz

Displej E3

ap
TOTAL BODY CROSSOVÝ TRENAŽÉR TRAINER
Crossový trenažér Arc Trainer s patentovaným Arc designem nabízí
jedinečnou variabilitu. Na jednom stroji můžete volit programy na
zpevnění svalstva, silový trénink nebo spalování tuku. Výšku zátěže
můžete nastavit v rozsahu od 20 – 900 Wattů, širokou nabídkou

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE: SVALOVÁ MAPA
Inovativní Muscle Map™ umožňuje uživateli sledovat jednotlivé
svalové skupiny, které se během tréninku zatěžují a upravovat si
trénink vzhledem k partii, na kterou se chce zaměřit.

různých stoupání Cybex 770AT Arc Trainer® zastane tři stroje v

Arc trainer používá algoritmy zadané do EMG – odpor, náklon,

jednom. Cvičení kombinuje prvky běhu na běžkách, chůze a stoupání.

délka kroku.

Výzkumy ukazují, že se tréninkem na Cybex Arc Trainer spálí více

Na displeji bliká srdíčko, které mění barvy v závislosti na tepové

kalorií než na ostatních crossových trenažérech nebo eliptických

frekvenci. Žlutá (nízká frekvence), oranžová, červená, při vysoké

strojích. Výsledky se dostaví velice rychle.

intenzitě bliká červeně. Na spodním dotykovém displeji

LEPŠÍ VÝSLEDKY ZA KRATŠÍ DOBU

CardioTouch™ si uživatel může jednoduše nastavit cvičení,

Jakým způsobem? Podle vědců je to díky biomechanice

nabíjení iPodu ® nebo iPhonu ®, procházet

pohybu. Pohyb nohou na Arc Traineru nezatěžuje klouby. Díky

skladby apod.

tomu mohou být cílené svalové skupiny více zatíženy, aniž by
trpěly klouby a cvičení je účinnější.
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Muscle MapTM

Standardní displej

Číslo produktu

770AT (Standard)

Rozsah odporu

Do 900 Wattů

Stupně náklonu

21

Délka kroku

24” (61 cm)

Rozměry (D × Š × V)

77” × 36,7” × 62,5” (196 cm × 93 cm × 159 cm)

Displej

4.3” dotykový pro trénink, zábavu a ovládání; Grafické
zobrazení přes 8 × 15 LED; Numerické zobrazení času,
vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, MET, Watty, kroky za
minutu, tep, barevné indikace tepové frekvence, spodní displej
zobrazuje náklon a stupeň odporu

Programy

Rychlý start, tři programy na hubnutí, dva kardio, dva
na tvarování postavy, tři silové, adaptivní síla,
konstantní výkon, tepová frekvence

Monitorování tepu

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Připojení

iPod, iPhone

Max hmotnost uživatele

400 lbs (181 kg)

Napájení

Samostatné napájení, AC

Shoda

ETL uvedeno UL 1647, FCC Class B, ASTM, EN 957, CE
Low Voltage Directive, EMC a ROHS

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč u Prahy
T +420 724 884 871
info@domafit.cz
www.domafit.cz

ST R

FITBAU, s.r.o.
Karlovarská 106
25 261 Jeneč u Prahy
T + 420 220 981 452, + 420 724 500 960
info@fitbau.cz
www.fitbau.cz

770AT Arc Trainer / E3 View HD
TOTAL BODY CROSSOVÝ TRENAŽÉR

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE:

Crossový trenažér Arc Trainer s patentovaným Arc designem nabízí

E3 ZOBRAZENÍ HD

jedinečnou variabilitu. Na jednom stroji můžete volit programy na
zpevnění svalstva, silový trénink nebo spalování tuku. Výšku zátěže
můžete nastavit v rozsahu od 20 – 900 Wattů, širokou nabídkou

Každý přistupuje ke cvičení různým způsobem. Někdo chce
sledovat každý detail svého tréninku,

různých stoupání Cybex 770AT Arc Trainer® zastane tři stroje v

někdo upřednostní zábavu a někdo se chce jednoduše

jednom. Cvičení kombinuje prvky běhu na lyžích, chůze a stoupání.

odpoutat. Představujeme monitor s E3 rozlišením, se kterým

Výzkumy ukazují, že se tréninkem na Cybex Arc Trainer spálí více

můžete využít čas strávený na trenažéru na 100 %. Monitor o

kalorií než na ostatních crossových trenažérech nebo eliptických

velikosti 15,6“ nabízí tři různá zobrazení ve vysokém rozlišení.

strojích. Výsledky se dostaví velice rychle.

Spodní dotykový displej CardioTouch™ umožní jednoduše

LEPŠÍ VÝSLEDKY ZA KRATŠÍ DOBU
Podle vědců je to díky biomechanice pohybu. Pohyb nohou na Arc
Traineru nezatěžuje klouby. Díky tomu mohou být cílené svalové

nastavit cvičení, nabíjet iPod® nebo iPhone®, vybírat skladby
apod.

skupiny více zatíženy, aniž by trpěly klouby a cvičení je účinnější.

Cvičení

Zábava

Specifikace
Číslo produktu

770AT (E3 View Option)

Rozsah odporů

Do 900 Wattů

Odpoutej se

E3 View

Volitelný displej

Stupně náklonu

21

Délka kroku

24” (61 cm)

Rozměry (D × Š × V)

77” × 36,7” × 62,5” (196 cm × 93 cm × 159 cm)

Displej v E3 rozlišení

4,3“ dotekový displej pro cvičení, zábavu a ovládání, grafické
zobrazení tréninku, zobrazení času, vzdálenosti, kalorií za
hodinu, METs, Watty, počet kroků za minutu (SPM), tepů za
minutu (BPM), barevné zobrazení tepové frekvence; Spodní
displej zobrazuje náklon a odpor; Režimy zobrazení: video na
celé obrazovce, video s tréninkovými daty, tréninková data na
celé obrazovce, prázdný displej

Programy

Rychlý start, tři programy na hubnutí, dva kardio,
dva na tvarování postavy, tři silové, adaptivní síla,
konstantní síla, ovládání tepové frekvence

Ladění

ATSC/NTSC, DVB-T/PAL/SECAM

Monitoring tepu

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Připojení

Pro iPod, iPhone

Max hmotnost uživatele

400 lbs (181 kg)

Napájení

AC

Shoda

ETL uvedeno UL 1647, FCC Class B, ASTM, EN 957, CE
Low Voltage Directive, EMC a ROHS

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč u Prahy
T +420 724 884 861
info@domafit.cz
www.domafit.cz

FITBAU, s.r.o.
Karlovarská 106
25 261 Jeneč u Prahy
T + 420 220 981 452, + 420 724 500 960
info@fitbau.cz
www.fitbau.cz

