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JEDNO KOLO PRO RŮZNÉ TRÉNINKY
Ergometry jsou velmi využívaným sortimentem. Trenažéry 

mají vysoký výkon a jejich uživatelé vynikající výsledky. Svojí 
robustní konstrukcí vyhoví náročnému provozu v komerčních 
fitness centrech. Na trenažéru mohou trénovat vrcholoví 
sportovci, ale i úplní začátečníci.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ, VĚTŠÍ ZÁBAVA
Ergometry Cybex kombinují moderní design, vysokou 
spolehlivost, mimořádné využití a dlouhou životnost. 
Uživatelé ocení hezký vzhled i skryté detaily, jako 
samonapínací řemen.  Konzole má jednoduché centrální 
ovládání, bezdrátový přijímač umožňuje strávit čas během 
cvičení individuálně zvolenou zábavou.

ZAČÁTEČNÍCI I ŠAMPIÓNI
Ergometr Cybex 625C umožňuje jak lehký trénink s 
minimální zátěží, tak těžké silové cvičení.
Uspokojí tréninkové nároky vrcholových sportovců i lidí, kteří 
sedí na kole poprvé v životě. Na ergometru mohou cvičit i lidé 
během rehabilitace, kterým postačí minimální zátěž 20 
Wattů. Naopak, maximální výkon 900 Wattů dá dostatečně 
zabrat i trénovanému sportovci. Velký rozsah zátěže je možný 
díky  samo napínacímu řemeni Cybex self-tensioning drive. 

VYSOKÁ ODOLNOST, JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Svařovaný rám vyrobený z kvalitní oceli, Cybex 625C má 
třídílné odolné kliky pro horská kola, což umožňuje imitaci 
jízdy v horském terénu. Konstrukce nevyžaduje údržbu.  
Inženýři dokonce navrhli konstrukci tak, aby do mechaniky 
nezatékal pot.

Specifikace
Číslo produktu

Rozpětí zátěže

Režimy

Nastavení sedla

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Monitorig tepu

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

625C 

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode

Výška sedla se nastavuje jednou rukou pomocí 
komfortního držáku

48” × 22,5” × 64” (122 cm × 57 cm × 162,5 cm)

Grafické zobrazení profilu nad 8 x 15 LED; Číselné 
zobrazení času, vzdálenosti, kalorií, kalorií/hodinu, 
METs, Wattů, RPM, barevná indikace tepové 
frekvence. Spodní displej zobrazuje rychlost a odpor

Rychlý start, 4 programy na hubnutí, 4 kardio a ovládání 
tepové frekvence; Rychlý start může být v režimu Bike nebo 
Constant Power; Programy na hubnutí a kardio jsou v režimu 
Constant power; Rychlý start a programy mají 21 úrovní

Kontaktní úchopy a hrudní pás

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení,  AC adapter 

ETL uvedeno UL1647, ASTM, EN 957, CE Low 
Voltage Directive, FCC Class B

625C ERGOMETR




