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JEDEN TRENAŽÉR PRO MNOHO UŽIVATELŮ
Cybex 625 ze série bike uspokojí tréninkové nároky 
uživatelů různých úrovní.  Ať už si vyberou ergometr 625C 
pro trénink na triatlon nebo recumbent 625R jako první 
krok ke zlepšení kondice. 

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, MNOHO ZÁBAVY
Ergometry Cybex kombinují moderní design, spolehlivost a 
mimořádnou využitelnost. Kromě výborného vzhledu hrají svou 
roli i neviditelné detaily, jako samonapínací řemen.  
Recumbenty uspokojí uživatele s různými schopnostmi a 
umožní jim dlouhodobý efektivní trénink. Ovládání je 
jednoduché a centralizované na konzoly, bezdrátový přijímač 
umožňuje nastavení individuální zábavy.

OD ZAČÁTEČNÍKŮ PO OLYMPIONIKY
Cybex 625 má velmi široké rozpětí, od nejnižší úrovně pro 
začátečníky, až po největší zátěž pro trénované sportovce. Na 
trenažéru mohou cvičit i lidé v rámci rehabilitace, nejnižší 
odpor lze nastavit na 20 Wattů. Naopak nejvyšší zátěž 900 
Wattů dá zabrat i trénovanému jedinci. Je to díky 
samonapínání pohonu. Napětí řemenu je důležité, protože 
mnoho různých napětí vytváří vysoce výkonný tréninkový 
nástroj. Napětí vytváří odpor a ten ovlivňuje tepovou frekvenci. 

ODOLNOST

Odolný ocelový rám a třídílná pevná klika horského kola 
umožňují imitaci jízdy těžkým horským terénem. V interiéru 
je Cybex 625 téměř bezúdržbový. Konstrukce je dokonce 
navržena tak, aby do mechaniky nezatékal pot.  

Specifikace
Číslo produktur

Odpor

Režimy

Nastavení sedla

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

625R 

20 - 900 Wattů

Konstantní výkon, Bike režim

Jednou rukou vsedě

65” × 25” × 52” (165 cm × 63.5 cm × 132 cm)

Grafické zobrazení profilu nad 8 x 15 LED; Číselné zobrazení 
času, vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, METs, Wattů, 
RPM, tepovou frekvenci včetně barevné indikace tepové 
frekvence. Spodní displej zobrazuje rychlost a výši odporu

Rychlý start, čtyři programy na spalování tuku, čtyři kardio, 
ovládání tepové frekvence; Rychlý start je možno spustit v 
režimu „Bike“ nebo konstantní výkon. Programy na spalování 
tuku a kardio jsou v režimu konstantní výkon; Rychlý start a 
programy mají 21 úrovní 

Kontaktní úchopy a hrudní pás

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení, AC adaptér 

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

625r RECUmBENT 




