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PRO NÁROČNÉ
Cybex 625T představuje vyvážený poměr cena – výkon. Pás je 
určený pro aktivní i příležitostné sportovce. Vyniká dobrou 
stabilitou a větším komfortem než konkurenční trenažéry. 
Různé rychlosti umožňují běh, jogging nebo chůzi. 

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI
Stabilita, pohodlí, spolehlivý výkon, elegantní design, snadné 
ovládání a kvalita.  

PRO DLOUHÝ BĚH, CHŮZI I JOGGING
 Kryté hrany jsou lépe chráněné proti opotřebení a zajistí větší 
bezpečnost cvičícího. Pás se může snadno překlápět a otáčet, 
což zajistí jeho delší životnost. Cybex 625T splňuje vysoké 
nároky a environmentální standardy a je certifikovaný ISO 
9001. Uspokojí vysoké nároky tréninku v kvalitních fitness 
centrech.

VÝBORNÉ VÝSLEDKY
Průběh tréninku se zobrazuje na displeji, který má cvičící přímo 
před očima, takže se může plně soustředit na svůj výkon. 
Hlasitost, rychlost a náklon může uživatel nastavovat pohodlně 
přímo na konzoly, takže neztrácí stabilitu. Bezdrátový audio 
přijímač umožňuje během tréninku sledovat vybraný program 
na nástěnném televizoru. 

iNteLLiGeNt suspeNsioN
Cybex 625T je vybaven IS3 - Intelligent Suspension Systém 
(výsledek rozsáhlého výzkumu prováděného Cybex institutem 
pro vědu cvičení). Odpružení na klasických běhacích 
trenažérech může způsobit nestabilitu.   
Patentovaný odpružený systém IS3 absorbuje nárazy při 
dopadu, ale střed pásu je tvrdý, takže eliminuje efekt 
"trampolíny".  Pohyb odpovídá ideální biomechanice běhu a 
trenažér se krásně přizpůsobí kroku běžce.

Specifikace
Číslo produktu

Rozpětí rychlostí

Náklon

Běžecká plocha (D x Š)

Hnací motor

Náklon

Rozměry (D × Š)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Max hmotnost uživatele

Napětí

Shoda

625T 

0,5 – 12,4 mph (0,8 – 20 km/h)

0% – 15%

60” (152 cm) × 22” (56 cm)

5 HP max AC

1000 lbs thrust

82” (208 cm) × 34” (86 cm)

Čas, rychlost, náklon, vzdálenost, kalorie, tep, kalorie/
hodina, METs, Watts, tempo, grafické zobrazení 
tréninkového profilu

Rychlý start, Manual, 9 standardních programů, včetně 
ovládání tepové frekvence, 1-mile Fitness Test, Gerkin Protocol

Snímač na rukojeti a bezdrátový snímač Polar®

400 lbs (181kg)

110V, 115V, 208V-220V, 230V

FCC, ETL uvedeno  UL1647, EN, CE, ASTM, CSA

625t BĚŽECKÝ TRENAŽER




