
FITBAU, s.r.o.
Karlovarská 106
25 261 Jeneč u Prahy
+420 220 981 452, +420 724 884 871 
info@fitbau.cz
www.fitbau.cz

DOMAFIT FITNESS, s.r.o. 
Karlovarská 106
252 61 Jeneč  u Prahy 
+420 724 884 871  
sales@domafit.cz 
www.domafit.cz

Specifikace
Číslo produktu

Stupně odporu

Režimy

Nastavitelné sedlo

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Monitorig tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Napájení

Shoda

770R (Standard)

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode and Speed Control (isokinetic)

Úprava jednou rukou vsedě

65” × 25” × 52” (165 cm × 63,5 cm × 132 cm)

4,3“ dotykový displej pro zobrazení cvičení, zábavy a ovládání; 
grafický displej 8 × 15 LED;  Displej pro zobrazení cílové 
rychlosti 2 x 15 LED; Numerický displej pro zobrazení času, 
vzdálenosti, kalorií, kalorie/hodina, METs, Watty, RPM, barevná 
indikace tepové frekvence. Spodní displej zobrazuje rychlost 
jízdy a stupeň odporu

Rychlý start, čtyři programy na hubnutí, čtyři cardio, Heart 
rate control, dva silové, Rychlý start v Bike mode nebo 
Constant Power (konstantní výkon), hubnutí a cardio jsou v 
režimu Constant power,  Quick Start a Workouts mají 21 
úrovní, Fitness Tests YMCA, IPN, a PWC

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Pro iPod,  iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení, AC adaptér pro zobrazení času

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

770R RECUmBENT BIKE
SKVĚLÝ DESIGN, VÝBORNÁ KVALITA
Recumbent Cybex 770 ze série bike  představuje vysoký 
výkon a viditelné výsledky. Robustní konstrukce dobře odolá 
náročnému provozu v komerčních posilovnách. Ať už vaši 
klienti trénují na triatlon, nebo si jen chtějí zlepšit kondici, 
Cybex 770R představuje nevšední, ale účinný způsob fitness 
tréninku. 

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
Každý přistupuje ke cvičení různým způsobem. Někdo chce 
sledovat detaily svého tréninku, 
někdo upřednostní zábavu a někdo se chce jednoduše 
odpoutat. Představujeme monitor s E3 rozlišením, se kterým 
lze využít čas strávený na trenažéru na 100 %. Monitor o 
velikosti 15.6“ nabízí tři různá zobrazení ve vysokém rozlišení. 
Spodní dotykový displej CardioTouch™ umožní jednoduše 
nastavit cvičení, nabíjet iPod® nebo iPhone®, listovat v 
playlistu, vybírat skladby apod.

CardioTouchTM 

Standardní disple1

Cvičení.

Zábava.

Odpoutání.

E3 View
Volitelný displej2
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SKVĚLÝ DESIGN, VÝBORNÁ KVALITA
Cybex 770R ze série bike  představuje vysoký výkon a 
viditelné výsledky. Robustní konstrukce dobře odolá 
náročnému provozu v komerčních posilovnách. Ať už vaši 
klienti trénují na triatlon, nebo si jen chtějí zlepšit kondici, 
Cybex 770R představuje nevšední, ale účinný způsob fitness 
tréninku. 

ZAČÁTEČNÍCI I OLYMPIONICI
Na biku lze nastavit velmi nízkou zátěž, ale i těžký odpor. To 
je největší výhoda recumbentu se třemi režimy a devíti 
tréninkovými programy s 21 úrovněmi.  Na Cybexu lze 
nastavit výkon od 20ti do 900ti Wattů.  Cvičení na Cybex 
770R tak uspokojí jak uživatele, kteří nikdy na kole neseděli i 
vrcholové sportovce, kteří se připravují na Olympiádu.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
CardioTouch™ displej umožňuje jednoduché ovládání všech 
programů a zábavy z jednoho místa. Uživatel si jednoduše 
nastaví program, nabije iPod nebo iPhone, může listovat 
playlistem, alby, protagonisty apod.
Na grafickém displeji s vysokým rozlišením jsou data dobře 
čitelná. Během cvičení lze využít  zabudovaný ventilátor, který 
příjemně ochladí.

770R RECUMBENT BIKE / STANDARD

Specifikace
Číslo produktu

Stupně odporu

Režimy

Nastavení sedla

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Napájení

Shoda

770R (Standard)

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode and Speed Control (isokinetic)

Jednou rukou v sedě

65” × 25” × 52” (165 cm × 63,5 cm × 132 cm)

4,3“ dotykový displej pro zobrazení cvičení, zábavy a ovládání; 
grafický displej 8 × 15 LED;  Displej pro zobrazení cílové 
rychlosti 2 x 15 LED; Numerický displej pro zobrazení času, 
vzdálenosti, kalorií, kalorie/hodina, METs, Watty, RPM, barevná 
indikace tepové frekvence. Spodní displej zobrazuje rychlost 
jízdy a stupeň odporu

Rychlý start, čtyři programy na hubnutí, čtyři cardio, Heart 
rate control, dva silové, Rychlý start v Bike mode nebo 
Constant Power (konstantní výkon), hubnutí a cardio jsou v 
režimu Constant power,  Quick Start a Workouts mají 21 
úrovní, Fitness Tests YMCA, IPN, a PWC

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Pro iPod,  iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní zdroj, AC adapter 

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

CardioTouchTM 

Standardní displej
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770R RECUMBENT BIKE / E3 VIEW HD
SKVĚLÝ DESIGN, VYSOKÁ KVALITA
Cybex 770R ze série bike  představuje vysoký výkon a 
viditelné výsledky. Robustní konstrukce dobře odolá 
náročnému provozu v komerčních posilovnách. Ať už vaši 
klienti trénují na triatlon, nebo si jen chtějí zlepšit kondici, 
Cybex 770R představuje nevšední, ale účinný způsob fitness 
tréninku.

ZAČÁTEČNÍCI I OLYMPIONICI
Na biku lze nastavit velmi nízkou zátěž, ale i těžký odpor. To je 
největší výhoda recumbentu se třemi režimy a devíti 
tréninkovými programy s 21 úrovněmi.  Na Cybexu lze nastavit 
výkon od 20ti do 900ti Wattů.  Cvičení na Cybex 770R tak 
uspokojí jak uživatele, kteří nikdy na kole neseděli i vrcholové 
sportovce, kteří se připravují na Olympiádu.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE: E3 VIEW HD
15,6 " široký E3 monitor umožňuje tři různá zobrazení. S 
nejnovější technologií Cybex je cvičení mnohem zábavnější. 
CardioTouch™ displej umožňuje jednoduché ovládání všech 
programů a zábavy z jednoho místa. Uživatel si jednoduše 
nastaví program, nabije iPod nebo iPhone, může listovat 
playlistem, alby, protagonisty apod.

Specifikace
Produktové číslo

Stupně odporu

Režimy

Nastavení sedla

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Ladění 

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770R (E3 View Option)

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode a Speed Control (isokinetic)

Jednou rukou v sedě

65” × 25” × 52” (165 cm × 63,5 cm × 132 cm)

4,3“ pro volbu programu, zábavy a ovládání, grafické zobrazení 
tréninkového profilu, zobrazení času, vzdálenosti, kalorií, 
kalorií/hodinu,  Watty, otáček/minutu (RPM), tepové 
frekvence (BPM), barevná indikace tepové frekvence; Spodní 
displej zobrazuje rychlost jízdy a stupeň odporu
Režimy zobrazení:  video na celé obrazovce, video s údaji o 
cvičení, video s údaji o cvičení na celé obrazovce

Rychlý start, čtyři programy na hubnutí, čtyři cardio, Heart 
rate control, dva silové, Rychlý start v Bike mode nebo 
Constant Power (konstantní výkon), hubnutí a cardio jsou v 
režimu Constant power,  Quick Start a Workouts mají 21 
úrovní, Fitness Tests YMCA, IPN, a PWC

ATSC/NTSC, DVB-T/PAL/SECAM

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Pro iPod,  iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení, AC adapter 

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

Cvičení.

Zábava.

Odpoutání.

E3 View
Optional Display




