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Běžecký trenažér je zkrátka běžecký trenažér. Prosté běhání na trenažéru je 
nudné, že ano? Zkuste si jeden trénink s trenažérem TM50. S inteligentními 
funkcemi zakusíte trénink, který Vám pomůže dosáhnout Vašich fitness cílů.

i Stylish

- Moderní,stabilní a pevná konstrukce  
- Odolný trenažér s ještě lepším designem.  

i Technology

- Zcela unikátní funkce, které zahrnují Intelli-stepTM, 
Intelli-GuardTM, Intelli-KeyTM Vám pomohou k ještě 
bezpečnějšímu a efektivnějšímu tréninku

i Sport

- Trenažéry ze série TM50 jsou propojeny s programem
IHP, který sleduje Vaše zdraví a fyzický stav a pomáhá 
Vám tak lépe dosáhnout Vašich cílů.
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Intelli-KeyTM

KLÍČOVÉ BENEFITY TRENAŽÉRU

iTECHNOLOGY

Chytrá "blikající" technologie, která Vám pomůže 
jednoduše začít požadovaný trénink  
Každé tlačítko na konzoli, které je nutné 
stisknout bliká v učité sekvenci modře. 
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Intelli-StepTM

Technologie počítá kolik kroků jste během tréninku provedli

Hodnota se zobrazuje na displayi konzole 

10,000 kroků denně a za doktorem už nemusíte!  
Pokud se účastníte denního nebo týdenního krokovacího 
programu můžete použít počítadlo kroků na displayi, kde 
jednoduše zjistíte kolik kroků jste během tréninku udělali.     
Pamatujte, že 10.000 kroků je doporučováno organizací Center 
of Disease Control (CDC)

KLÍČOVÉ BENEFITY TRENAŽÉRU

iTECHNOLOGY
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Tato bezpečnostní technologie zastaví trenažér pokud se právě nepoužívá  
a automaticky zaznamená, že uživatel začíná s tréninkem
Minimalizuje potencionální zranění uživatele nebo dítěte v jeho 
přítomnosti 

KLÍČOVÉ BENEFITY TRENAŽÉRU 

iTECHNOLOGY

Intelli-GuardTM



KLÍČOVÉ BENEFITY TRENAŽÉRU 

iSPORT

Funkce "The Interactive Health Partner" (IHP) je nejobsáhlejší online program, který 
hlídá Vaše zdraví a fyzický stav, navíc je velmi jednoduchý na používání a nastavitelný 

podle Vašeho gusta. 
Technologie IHP kombinuje řízení a hlídání Vašeho celkového fyzického stavu v jediném
online programu. zjistíte že je velmi intuitivní a pro Vás jednoduše dostupný  
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Bluetooth 

Uživatelé mohou nainstalvat do trenažérů TM50 volitelný balíček obsahující 
technologii Bluetooth a tak se propojit s trenažém pomocí široké škály aplikací.   
Po dokončení treninku se výsledky synchronizují s Vaším účtem v programu IHP a 
uschovají se zde do jeho online historie.

Aplikace

Partner

Interactive 

Health 

Partner

KLÍČOVÉ BENEFITY

iSPORT
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Data z Vašich tréninků můžete kdykoli nahrát pomocí USB, mnoha aplikací a nebo 
ručně.
Kromě ukládání a nahrávání trénikových dat můžete jakýkoli přístoj kompatibilní s USB 
jednoduše nabít.

USB

Partner

Interactive 

Health 

Partner

KEY BENEFIT

iSPORT



TM5010 TM5020 TM5030 TM5040 TM5050 TM5060

Mechanické 

Specifikace

Motor 1.75HP 2.0 HP 2.25 HP 2.75 HP 3.25 HP 3.0 HP AC

Rychlost 1-16 km/h 1-18 km/h 0.8-18 km/h 0.8-20 km/h

  Náklon  0-12  0-15

Běžecký pás 132 x 46 cm 132 x 51 cm 142 x 51 cm 152 x 151 cm

Elektronika

Display Modře podsvícené LCD Více barevné LCD

Hodnoty Profil programu, náklon, rychlost, čas, vzdálenost, kalorie, tepová frekvence, počet kroků 

Programy 5 hlídaní váhy, 5 zdravý životní styl, 7 sportovní trénink, 2 snímaní tepové frekvence -  každý z tréninků má možnost hlídání 
rychlost a náklonu,  2 vlastní tréninky uživatele a rychlý start/manuální

Tepová frek. 
Monitor

Tlačítka rychlého 
výběru

Senzory pro snímaní tepové frekvence a 

přijímač hrudního pásu 

 4 rychlostní a náklonové

Tlačítka na 
madlech 

Ano, pro kontrolu rychlosti a náklonu

Funkce

Intelli-KeyTM -- -- -- � � �

Intelli-StepTM -- -- � � � �

Intelli-GuardTM -- -- � � � �

USB Data Port -- -- � � � �
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Díky




