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ŠPIČKA MEZI BĚŽECKÝMI PÁSY
Profesionální běžecký pás Cybex 770T představuje špičku ve 
vybavení cardio zóny. Uspokojí tréninkové potřeby jak 
vrcholových sportovců, tak lidí, kteří si přijdou zaběhat 
příležitostně. Běh, jogging nebo chůze – záleží pouze na 
uživateli. Cybex 770T je trvanlivější a stabilnější, pohodlnější 
a poskytuje více zábavy než ostatní trenažéry. Cybex 770T je 
první běhací pás s patentovanou opěrnou konstrukcí  ARMZ, 
která umožňuje stabilní pozici rukou během cvičení.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
Nový E3 monitor s vysokým rozlišením nabízí tři možné režimy 
zobrazení na 15,6“ displeji. CardioTouch™ dotykový displej 
umožňuje jednoduché a centrální ovládání pro všechny 
tréninkové a zábavné programy. Uživatel si tak jednoduše 
nastaví trénink, nabije iPod nebo iPhone, může listovat 
playlistem, alby, protagonisty, složkami apod. S nejmodernější 
technologií je cvičení daleko zábavnější. 

770T BĚŽECKÝ PÁS

CardioTouchTM 

Standardní displej1

Cvičení

Zábava

Odpoutej se

E3 View
Volitelný displej2

Specifikace
Číslo produktu

Rozpětí rychlostí

Stoupání

Běžecká plocha (d × š)

Výkon motoru

Incline Motor

Rozměry (d × š)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Napětí

Shoda

770T (Standard)

0,5 mph – 12,4 mph (0,8kph – 20kph)

0% – 15%

60” × 22” (152 cm × 56 cm)

5 HP Peak AC

1000 lbs thrust

82” (208 cm) × 34” (86 cm)

4,3“ dotykový pro nastavení cvičení a zábavy; grafické 
zobrazení tréninku 8 x 15 LED; číselné zobrazení času, 
vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, METs, Wattů, tepové 
frekvence (BPM) včetně barevné indikace tepové 
frekvence; spodní displej zobrazuje náklon a rychlost

Rychlý start, manuál, 9 časových programů, vzdálenost nebo 
kalorie, 6 vojenských testů, 1 Míle Fitness test a Gerkin 
Protocol 

Hrudní pás a kontaktní úchopy

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

100V, 115V, 208V-220V, 230V

FCC, ETL uvedeno na UL1647, EN, CE, ASTM, CSA
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ŠPIČKA MEZI BĚŽECKÝMI PÁSY
Profesionální běžecký pás Cybex 770T představuje špičku ve 
vybavení cardio zóny. Uspokojí tréninkové potřeby jak 
vrcholových sportovců, tak lidí, kteří si přijdou zaběhat 
příležitostně. Běh, jogging nebo chůze – záleží pouze na 
uživateli. Cybex 770T je trvanlivější a stabilnější, pohodlnější 
a poskytuje více zábavy než ostatní trenažéry. Cybex 770T je 
první běhací pás s patentovanými úchopy  ARMZ, díky nimž 
se člověk na pohybujícím se pásu cítí bezpečněji.  

INOVACE

Cybex 770T je první pás s patentovanou opěrnou konstrukcí  
ARMZ, která umožňuje stabilní pozici rukou během cvičení.  
Další přidanou hodnotu přináší pásu Cybex 770T inteligentní 
systém odpružení IS3, vyvinutý v Cybex Institutu, který 
vychází z přirozené biomechaniky běhu. Pohyb na pásu je tak 
plynulý, pohodlný bez tvrdých dopadů. 

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
CardioTouch™ dotykový displej umožňuje jednotné ovládání 
pro všechny tréninkové i zábavné programy. Uživatel si tak 
jednoduše nastaví trénink, nabije iPod nebo iPhone, může 
listovat playlistem, alby, protagonisty, složkami apod. S 
nejmodernější technologií je cvičení daleko zábavnější. Díky 
zobrazení ve vysokém rozlišení jsou data dobře čitelná. 
Během tréninku se uživatel může ochladit puštěním 
zabudovaného ventilátoru.  

770T BĚŽECKÝ PÁS /STANDARD

CardioTouchTM 

Standardní displej

Specifikace
Číslo produktu

Rozpětí rychlosti

Náklon

Běžecká plocha (d × š)

Výkon motoru

Incline Motor

Rozměry (d × š)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Napětí

Shoda

770T (Standard)

0,5 mph – 12,4 mph (0,8kph – 20kph)

0% – 15%

60” × 22” (152 cm × 56 cm)

5 HP Peak AC

1000 lbs thrust

82” (208 cm) × 34” (86 cm)

4,3“ dotykový pro nastavení cvičení a zábavy; grafické zobrazení 
tréninku 8 x 15 LED; číselné zobrazení času, vzdálenosti, kalorií, 
kalorií za hodinu, METs, Wattů, tepové frekvence (BPM) včetně 
barevné indikace tepové frekvence; spodní displej zobrazuje 
náklon a rychlost

Rychlý start, manuál, 9 časových programů, vzdálenost nebo 
kalorie, 6 vojenských testů, 1 Míle Fitness test a Gerkin 
Protocol

Hrudní pás, dotykové úchopy

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

100V, 115V, 208V-220V, 230V

FCC, ETL uvedeno UL1647, EN, CE, ASTM, CSA
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ŠPIČKA MEZI BĚŽECKÝMI PÁSY
Profesionální běžecký pás Cybex 770T představuje špičku ve vybavení 
cardio zóny. Uspokojí tréninkové potřeby jak vrcholových sportovců, tak 
lidí, kteří si přijdou zaběhat příležitostně. Běh, jogging nebo chůze – 
záleží pouze na uživateli. Cybex 770T je trvanlivější a stabilnější, 
pohodlnější a poskytuje více zábavy než ostatní trenažéry. Cybex 770T 
je první běhací pás s patentovanou opěrnou konstrukcí ARMZ, která 
umožňuje stabilní polohu rukou během cvičení.

INOVACE

Cybex 770T je první pás s patentovanou opěrnou konstrukcí  ARMZ, 
která umožňuje stabilní pozici rukou během cvičení.  Další přidanou 
hodnotu přináší pásu Cybex 770T inteligentní systém odpružení IS3, 
vyvinutý v Cybex Institutu, který vychází z přirozené biomechaniky 
běhu. Pohyb na pásu je tak plynulý, pohodlný bez tvrdých dopadů. 

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE: E3 VIEW HD
Nový E3 monitor s vysokým rozlišením nabízí tři možné režimy 
zobrazení na 15,6“ displeji. CardioTouch™ dotykový displej umožňuje 
jednoduché a centrální ovládání pro všechny tréninkové a zábavné 
programy. Uživatel si tak jednoduše nastaví trénink, nabije iPod nebo 
iPhone, může listovat playlistem, alby, protagonisty, složkami apod. S 
nejmodernější technologií je cvičení daleko zábavnější. 

770T BĚŽECKÝ PÁS / E3 VIEW HD

Cvičení

Zábava

Odpoutej se.

E3 View
Volitelný displej

Specifikace
Číslo produktu

Rozpětí rychlostí

Náklon

Běžecká plocha  (d × š)

Výkon motoru

Incline Motor

Rozměry (d × š)

E3 View displej

Programy

Ladění

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Napětí

Shoda

770T (E3 View Option)

0,5 m/h – 12,4 m/h (0,8 km/h – 20 km/h)

0% – 15%

60” × 22” (152 cm × 56 cm)

5 HP max AC

1000 lbs thrust

82” (208 cm) × 34” (86 cm)

4,3“ CardioTouch™ dotykový displej umožňuje jednotné ovládání 
pro všechny tréninkové i zábavné programy. Uživatel si tak 
jednoduše nastaví trénink, nabije iPod nebo iPhone, může 
listovat playlistem, alby, protagonisty, složkami apod. S 
nejmodernější technologií je cvičení daleko ábavnější. Na E3 
View monitoru lze zobrazit video přes celou obrazovku, video s 
údaji o cvičení, video s údaji o cvičení na celé obrazovce

Rychlý start, manuál, 9 časových programů, vzdálenost nebo 
kalorie, 6 vojenských testů, 1 Míle Fitness test a Gerkin 
Protocol 

ATSC/NTSC, DVB-T/PAL/SECAM

Hrudní pás a kontaktní úchopy

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

100V, 115V, 208V-220V, 230V

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




