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PRODUKTY CYBEX JSOU NAVRŽENÉ A VYROBENÉ V USA

525 series – NOVÁ KARDIO LINIE OD CYBEXU
Nová série 525 představuje špičkové stroje určené do komerčních 
posiloven. Trenažéry jsou vysoce odolné a spolehlivé, mají nové 
jednodušší ovládání na centrální konzoly, dobře přístupné plánování 
pro uživatele v řízeném i neřízeném prostředí.

total body crossOVÝ 
TRENAŽÉR Komerční Crossový trenažér s patentovaným Arc designem přináší 
rychlé tréninkové výsledky. Trénink na hubnutí, zpevnění a 
posilování v jednom stroji. Cybex 525AT Arc Trainer nabízí větší 
rozpětí náklonu. 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 dostaví velice rychle.   

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
Série Cybex 525 kardio strojů má inovativní využití QR kódů, což 
přináší uživateli jednoduchý přístup k informacím a programům přes 
mobilní zařízení. Hosté, zaměstnanci a rezidenti mohou vybrat 
kardio tréninky, které nejlépe vyhoví jejich tréninkovým cílům. 
Volitelný E3 monitor s vysokým rozlišením nabízí tři možné režimy 
zobrazení na zabudovaném 15,6“ dotykovém displeji. 

525AT ARC TRENAŽÉR

Cvičení

Zábava

Únik

1 Standardní displej

e3 View
volitelný displej2

Specifikace
Produktové číslo

Výška odporu

Stupně náklonu

Délka kroku

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Volitelná zábava

 iPod®

 iPhone®

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

525AT

do 600 Wattů

21

24” / 61 cm

70,5” × 30” × 62,5” / 179 cm × 76 cm × 159 cm

Grafické zobrazení tréninkového profilu nad 8 x 5 
LED, číselné zobrazení času, kalorií, kroků za 
minutu, kalorií za hodinu, barevná indikace tepové 
frekvence; spodní displej zobrazuje náklon a odpor

Rychlý start (manuální režim), 3 programy na hubnutí, tři 
kardio, dva silové, programy mají 10 úrovní

MYE bezdrátový audio přijímač; Zabudovaný 
monitor E3 View  

iPod/iPhone vložte 30-pin konektorem. Uživatelé mohou 
jednoduše nabíjet iPod nebo iPhone, poslouchat hudbu, 
přepínat stopy, ovládat hlasitost. 

Kontaktní úchopy a hrudní pás

cSAFE 

400 lbs / 181 kg

AC napájení 115V, 208V-220V, 230V

ETL uvedeno UL1647, ASTM, En 957, cE Low 
Voltage Directive, cE EMc Directive, Fcc class B, roHS

Kontaktní úchopy pro 
kontrolní měření tepu

24” krok

Same Side Forward  
(SSF) zajistí správné 

držení těla

Nastavitelný náklon 
pro zapojení různých 

svalových skupin

Bezpečný klip pro 

iPad a tablet

http://www.cybexintl.com/



