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525C ERGOMETR

Specifikace
Číslo produktu

Zátěž

Režimy programů

Sedlo

Rozměry (D × Š × V)

Displej

Programy

Zábava

 iPod®, iPhone

Snímání tepové 
frekvence

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

525C

20 – 600 Wattů

Bike, constant Power

Pohodlné nastavování na západku, dostatek styčné 
plochy pro dlouhodobé sezení, neomezuje uživatele v 
rozsahu pohybu nohou.

48˝ × 22.5˝ × 65˝ / 122 cm × 57 cm × 165 cm

Přehledný dotykový display 20,3 x 12,7 cm s LED 
podsvícením. Zobrazuje čas, spálená kalorie, otáčky za 
minutu, spálené kalorie za hodinu a tepovou frekvenci 
včetně barevné indikace. Spodní displej zobrazuje rychlost a 
výšku zátěže. 

Rychlý start, manuální režim se zadáním síly odporu a 
velikosti náklonu, 4 programy na hubnutí, 4 kardio 
programy. Každý program má 21 úrovní zátěže. 

MYE bezdrátový radio přijímač, E3 zabudovaný HD monitor

iPod/iPhone  zapojení přes 30 pin konektor, 
jednoduché listování  iPodem nebo iPhonem, poslech 
hudby, přepínání, ovládání hlasitosti.

Kontaktní úchopy, hrudní pás

400 lbs / 182 kg

Vlastní napájení

ETL Listed na UL1647, ASTM, EN 957, CE 
Směrnice pro nízké napětí, FCC Class B, RoHS

Cvičení.

Zábava.

Únik.

1 Standardní displej

E3 Monitor
Volitelný displej2

SÉRIE 525 — NOVINKA DO CYBEXU
Nová řada 525 kardio strojů je určena do komerčních zařízení. Trvanlivost a 
spolehlivost strojů obstojí náročnému provozu veřejného fitness centra. 
Novinkou je jednodušší centralizované ovládání, přehledná intuitivní konzole, 
vhodná pro samostatný trénink i cvičení s trenérem.

VYSOKÁ ODOLNOST, MAXIMÁLNÍ VÝKON
Model 525C umožňuje jízdu dle libosti. Šlapat na plné obrátky s maximální 
zátěží 600 Wattů nebo si užívat klidné jízdy. Více pozicová řidítka umožňují 
uživateli vybrat z několika poloh úchopu jak ve vzpřímené poloze, tak v poloze 
vleže (triatlonová poloha). Aby byl zaručen monitoring tepové frekvence v 
jakékoli poloze, jsou řidítka vybavena snímačem tepové frekvence na dvou 
místech - jak pro vzpřímenou polohu, tak pro polohu vsedě. Sedadlo je 
konstruováno podle nejnovějších cyklistických trendů, aby mělo dostatek 
styčné plochy pro dlouhodobé sezení a aby neomezovalo uživatele v plném 
rozsahu pohybu nohou.
Konstrukce ergometru se skládá ze tří částí, ocelové kliky pedálů odpovídají 
horskému kolu. Stroj není náročný na údržbu. Pozici sedla lze nastavit 
pohodlně jednou rukou, pedály jsou opatřené nastavitelnými pásky.  

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE

Nová řada přichází s technologiemi, které propojí ergometr s mobilními 
technologiemi v podobě smartphonů a tabletů. Díky QR kódům lze snadno 
načíst potřebné informace do mobilního zařízení. Uživatelé tak mohou při 
cvičení získat přístup k mnoha tréninkovým programům a zvolit si optimální 
trénink dle své potřeby. E3 monitor s vysokým rozlišením umožňuje tři režimy 
zobrazení na 15,6“ displeji.  

Jednoruční nastavení 
výšky sedla 

Pedály horského kola 

Řídítka s dvojitými úchopy 
pro snímání tepové 

frekvence.

Nastavitelné pásky na pedálech

Bezpečný klip pro 
iPad a tablet




