Nová TR serie pro rok 2016

O společnosti

O společnosti

LIFESPAN FITNESS
Naše poslání

 Společnost Lifespan produkuje technicky pokročilé trenažéry, které jsou vhodné
pro všechny uživatele. Naše jméno hovoří samo za sebe. Jsme odhodlaní našim
klientům dodat výrobek té nejvyšší kvality a zaručit jeho následné servisování
pro uživatele po celém světě, kteří chtějí žít dlouhý a aktivní život.

LIFESPAN FITNESS| Salt Lake City, Utah, USA
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Celosvětová přítomnost
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O společnosti

UZNÁNÍ & OCENĚNÍ

2016 - nová TR serie
Představení trenažérů

Jak se odlišujeme od konkurence?
Široké portfolio výrobků
Inteligentní technologie
Ideální fitness partner

Široké portfolio produktů
Nová řada modelů serie TR trenažérů splní díky své rozsáhlosti dokáže splnit
přání všech zákazniků a to ať už se jedná o nejnižší model nebo ten nejvyšší.

TR4000i

TR3000i

TR3000e

TR5000i
TR5500i

TR2000e
TR6000i

TR1200i

Inteligentní technologie
Běžecký trenážér je stále jen běžecký trenažér. Běhání na trenažéru je nudné, že
ano? Zkuste trénink s některým z produktů Lifespan.. S inteligentními funkcemi a
novými technologickými metodami bude jednoduché dosáhnout Vašich cílů.
- Klíčové funkce, které Vám pomohou bavit se trénováním:

Intelli-StepTM . Intelli-GuardTM . Intelli-KeyTM

Intelli-Step

Intelli-Key

Intelli-Guard

Exkluzivní funkce

Pomocná navigace při práci s konzolí, zabudované bezpečnostní funkce
a patentovaná schopnost počítání kroků vytváří z produktů Lifespan trenažér
se kterým je třeba počítat.

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE

SKLÁPĚCÍ TECHNOLOGIE

eFOLD Sklápěcí Technologie

Jednoduchá, bezpečná a praktická technologie, která zvedá a sklápí běžeckou desku
jediným stisknutím tlačítka.

Kolečka otočná o 360°

Jakmile trenažér zvednete, můžete s ním jednoduše manipulovat do všech možných
směrů pomocí vysoce kvalitních transportních koleček.

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE

CHLADNÉ PROSTŘEDÍ TRÉNINKU

TR3000e konzole

dvě hlavní místa, kde
uživatel potřebuje ochladit je
hrudník a podpaží.
Jedině produkty LifeSpan
mají precizně promyšlenou a
vyzkoušenou pozic větráku,
které foukají vzduch k nejvíce
potřebným místům cvičího.

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE

INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Zábavné řešení

Cvičte společně s hudbou.
Trenažér má zubudovaný
audio vstup a reproduktory

1

Energeticky úsporný

Funkce Energy Saver šetří
spotřebu elektřiny. Jestliže
je konzole neaktivní po
dobu 10 sekund, přejde
automaticky do
spánkového režimu.

2

Chytrý držák na
příslušenství

3

Vhodné pro chytré telefony
a tablety. Opření telefonu/
tabletu nebrání využítí
kláves konzole.

TR2000e konsole

IDEÁLNÍ FITNESS PARTNER

IHP

Program IHP je nejkomplexnější online program a fitness nástroj, který se přizpůsobí všem
Vašim potřebám. Celý program kombinuje řízení Vašeho zdraví a fitness do jednoho řešení s
neovykle jednoduchým použitím. Zkrátka komplexní, jednoduché a intuitivní a velmi dostupné
řešení pro každého uživatele.

Kamkoliv jdete, můžete se
připojit na IHP

Kdykoliv… kdekoliv…

LifeSpan trenažér

Přenosné zařízení

Údaje o Vašem zdraví

Uživatelé si mohou nainstalovat Bluetooh Adaptér do kteréhokoliv LifeSpan produktu a
připojit se k němu pomocí aplikací.
Po dokončení tréninku můžete synchronizovat Vaše výsledky s Vaším IHP účtem a uchovat si tak
Vaši historii tréninků.
Je to velmi chytrý nástroj, který Vám pomůže při dosahování Vašich fitness cílů.

IDEÁLNÍ FITNESS PARTNER

BLUEBOOTH

TR2000e, TR3000e, TR3000i
TR4000i , TR5000i, TR5500, TR6000i

Uživatelé mohou nainstalovat bluetooth adaptér do produktů nové TR série LifeSpan
a připojit se pomocí aplikací LifeSpan.
Po dokončení tréninku můžete synchronizovat Vaše výsledky s Vaším IHP účtem a
uchovat si tak Vaši historii tréninků.
Je to velmi chytrý nástroj, který Vám pomůže při dosahování Vašich fitness cílů.

COMPREHENSIVE PARTNER

USB PORT

USB
TR1200i

IHP nejflexibilnějsí software hlídající zdraví cvičícího. Nezáleží, jaký typ cvičení provozujete, vždy
můžete nahrát svá data o tréninku do počítače pomocí USB, aplikací nebo manuálně.
Kromě ukládání a nahrávání tréninkových dat, můžete nabíjet i svá elektronická zařízení. you c

Synchronizujte data
různými způsoby

SYNCHRONIZUJTE DATA RŮZNÝMI ZPŮSOBY

Sledovač Vaší aktivity

Garmin Vivofit™ sledovač
Ať už je Váš fitness cíl jakýkoliv, tento sledovač aktivity
Vivofit™ Vám pomůže velmi jednoduchým způsobem
synchronizovat data o tréninku do programu IHP.

SYNCHRONIZUJTE DATA RŮZNÝMI ZPŮSOBY

Sledovač Vaší aktivity

Nezáleží, kde se právě nacházíte, Váš nový
kámoš na zápěstí Vám umožňuje zjistit data o
tréninku pomocí IHP aplikace nebo textové
zprávy kdekoliv a kdykoliv.

Wearables.ihp.care

SYNCHRONIZUJTE DATA RŮZNÝMI ZPŮSOBY

APLIKACE

IDEÁLNÍ FITNESS PARTNER

VZHLED APLIKACE

Konzole

SPECIFIKACE

TR1200i

Display
Zobrazené hodnoty

Barevný LCD
Rychlost, náklon, čas, vzdálenost, kalorie, tepová
frekvence, počet kroků, profily programů

Programy

1x Manuální, 17x přednastavených ( 4
podskupiny ), 2x se snímáním tepové
frekvence, 2x vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a
příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano - přenos dat

Klávesy rychlého nast.

4 rychlostní a 4 náklonové

Detaily produktu
Motor

2.5 HP

Škála rychlosti

0.8 – 18 km/h / 0.5 - 11 m/h

Škála náklonu

0 - 15 úrovní
142 x 51 cm / 56" x 20"

Rozměry běžecké desky
Odpružení desky
6 nezávislých míst pro maximální odpružení

• Hrudní pás je volitelné příslušenství

Váha produktu

89.5 kg / 197 lbs.

Nosnost

136 kg / 300 lbs.

Celkové rozměry
(DxŠxV)

178 x 84 x 140 cm / 70.25" x 33" x 55"

Rozměry ve zvednuté
poloze ( D x Š x V )

99 x 84 x 160 cm / 39" x 33" x 63"

Konsole

SPECIFIKACE

TR2000e

Display

6” barevný LCD

Zobrazené hodnoty

Datum a čas, čas tréninku, počet kroků, Vzdálenost,
tepová frekvence, rychlost a náklon

Programy

1 manuální, 17 přednastavených, 2 se snímáním tepové
frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenos dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelný

Klávesy rychlého nast.

5 rychlostních a 5 náklonových

Detaily produktu
Motor

2.5 HP

Škála rychlosti

0.8 - 18 km/h / 0.5 - 11 m/h

Škála náklonu

0 - 15 úrovní

Rozměry běžecké desky 142 x 51 cm / 56" x 20"

• Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

Odpružení desky

8 nezávislých míst pro maximální odpružení

Váha produktu

96 kg / 211 lbs.

Nosnost

136 kg / 300 lbs.

Celkové rozměry
(DxŠxV)

180 x 84 x 142 cm / 71” x 33” x 56”

Rozměry ve zvednuté
poloze ( D x Š x V )

127 x 84 x 142 cm / 50” x 33” x 56”

Konzole

SPECIFIKACE

TR3000e

Display

6” LCD display s modrým podsvícením

Zobrazené hodnoty

Datum a čas, čas tréninku, počet kroků, vzdálenost,
tepová frekvence, rychlost a náklon

Programy

1 manuální, 17 přednastavených, 2 se snímáním tepové
frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenost dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelný

Větrák

Ano, 3 rychlostní stupně

Klávesy ryhlého nast.

5 rychlostních a 5 náklonových

Detaily produktu
Motor

2.75 HP

Škála rychlosti

0.8 - 20 km/h / 0.5 - 12 m/h

Škála náklonu

0 - 15 úrovní

Rozměry běžecké desky 142 x 51 cm / 56" x 20"
Odpružení desky
8 nezávislých míst pro max. odpružení
Váha produktu

102 kg / 225 lbs.

Nosnost

159 kg / 350 lbs.

Celkové rozměry
( D x Š x V)
Rozměry ve zvednuté
poloze ( L x W x H )
• Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

178.5 x 84 x 140 cm / 70.25" x 33" x 55"
127 x 84 x 142 cm / 50" x 33" x 56"

Konzole

SPECIFIKACE

TR3000i

Display

6.0” LCD s modrým podsvícením

Zobrazené hodnoty

Datum a čas, ˇčas tréninku, počet kroků, vzdálenost,
tepová frekvence, rychlost a náklon

Programy

1 manuální, 17 přednastavených, 2 se snímáním tepové
frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenos dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelný

Větrák

Ano, 3 rychlostní stupně

Klávesy rychlého nast.

5 rychlostních a 5 náklonových

Detaily produktu
Motor

2.75 HP

Škála rychlosti

0.8 - 20 km/h / 0.5 - 12 m/h

Škála náklonu

0 - 15 úrovní

Rozměry běžecké desky 142 x 51 cm / 56" x 20"
Odpružení desky

8 nezávislých míst pro max. odpružení

Váha produktu

102 kg / 225 lbs.

Nosnost

135 kg / 300 lbs.

Celkové rozměry
(D x Š x V)
Rozměry ve zvednuté
• Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

poloze ( D x Š x V )

180 x 84 x 142 cm / 71" x 33" x 56"
107 x 84 x 165 cm / 42" x 33" x 66"

Konzole

SPECIFIKACE

TR4000i

Display

6.5” LCD s modrým podsvícením

Zobrazené hodnoty

Čas, kalorie, vzdálenost, počet kroků , tepová
frekvence, rychlost, náklon, tempo a převýšení

Programy

1 manuální, 17 přednastavených, 2 se snímáním tepové
frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenos dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelný

Větrák

Ano, 3 rychlstní stupně

Klávesy rychlého nast.

5 rychlostních, 5 náklonových

Detaily produktu
Motor

3.25 HP

Škála rychlosti

0.8 - 20 km/h / 0.5 - 12 m/h

Škála náklonu

0 - 15 %

Rozměry běžecké desky 152 x 51 cm / 60" x 20"

•

Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

Odpružení desky

8 nezávislých míst pro max. odpružení

Váha produktu

102.5 kg / 226 lbs.

Nosnost

159 kg / 350 lbs.

Celkové rozměry
( D x Š x V)

189 x 81 x 142 cm / 74.5" x 32" x 56"

Rozměry ve zvednuté
poloze (D x Š x V)

106.5 x 81 x 169 cm / 42" x 32" x 66.5"

Konzole

SPECIFIKACE

TR5000i

Display

6.5” LCD s modrým podsvícením

Zobrazené hodnoty

Čas, kalorie, vzdálenost, kroky, tepová
frekvence, rychlost, náklon, tempto a převýšení

Programy

1 manuální, 17 přednastavených, 2 se snímaním tepové
frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenost dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelný

Větrák

Ano, 3 rychlostní stupně

Klávesy rychlého nast.

5 rychlostních a 5 náklonových

Product Details

•

Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

Motor

3.0 HP AC

Škála rychlosti

0.8 - 22 km/h / 0.5 - 13.5 m/h

Škála náklonu

0 - 15%

Rozměry běžecké desky
Odpružení desky

152 x 51 cm / 60" x 20"

Váha produktu

105 kg / 232 lbs.

Nosnost

159 kg / 350 lbs.

Celkové rozměry
(DxŠxV)

189 x 82.5 x 138.5 cm / 74.5" x 32.5" x 54.5"

Rozměry ve zvednuté
poloze ( D x Š x V )

není k dispozici

8 nezávislých míst pro max. odpružení

Konzole

SPECIFIKACE

TR5500i

Display

dvoubarevený 6.5" LCD display s modrým podsvícením

Zobrazené hodnoty

Čas, Kalorie, vzdálenost, kroky, tepová
frekvence, rychlost, náklon, tempo, převýšení

Programy

1 manuální, 17 přednastvených, 2 se snímáním tepové
frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenos dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelný

Větrák

Ano, 3 rychlostní stupně

Klávesy rychlého nast.

5 rychlostních a 5 náklonových

Product Details
Motor

3.25 HP DC

Škála rychlosti

0.8 - 20 km/h / 0.5 - 12 m/h

Škála náklonu

- 2 - 13%

Rozměry běžecké desky 152 x 56 cm / 60" x 22"

•

Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

Odpružení desky

8 nezávislých míst pro max. odpružení

Váha produktu

119 kg / 262 lbs.

Nosnost

159 kg / 350 lbs.

Celkové
rozměry ( D x Š x V )

187 x 90 x 140 cm / 73.5" x 35.5" x 56"

Rozměry ve zvednuté
poloze ( L x W x H )

106.5 x 90 x 169 cm / 42" x 35.5" x 66.5"

Konzole

SPECIFIKACE

TR6000i

Display

dvoubarevný 6.5" display s modrým podsvícením

Zobrazené hodnoty

Čas, kalorie vzdálenost, počet kroků, tepová
frekvence, rychlost, náklon, tempo, převýšení,
průměrná TF a max. TF

Programy

1 manuální, 17 přednastavených, 2 Fit Test, 2 se
snímaním tepové frekvence, 2 vlastní uživatele

Tepová frekvence

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu

Audio a reproduktory

Ano

USB vstup

Ano, přenos dat a nabíjení

Bluetooth

Ano, volitelné

Větrák

není k dispozici

Klávesy rychlého nast.

5 rychlostních a 5 náklonových

Detaily produktu
Motor

3.5 HP AC

Škála rychlosti

0.8- 22 km/h / 0.5 – 13.5 m/h

Škála náklonu

od -3 do 13%

Rozměry běžecké desky 152 x 56 cm / 60" x 22"

•

Hrudní pás a Bluetooth je volitelné příslušenství

Odpružení desky

8 nezávislých míst s max. odpružením

Váha produktu

119 kg / 262 lbs.

Nosnost

159 kg / 350 lbs.

Celkové rozměry
(DxŠxV)

185.6 x 87.6 x 140 cm / 74.25" x 33" x 56"

Rozměry ve zvednuté
poloze ( D x Š x V )

není k dispozici

TR1200i

Display

Zobrazované
hodnoty

TR2000e

Barevný LCD

TR3000e

TR3000i

6” LCD s modrým podsvícením

Rychlost, Náklon,
Čas,Vzdálenost,
Kalorie, Tepová
frekvence, počet,
kroků a profil trati

TR4000i

TR5000i

6.5” LCD s modrým podsvícením

Datum a čas, čas tréninku, počet roků, vzdálenost,
tepová frekvence, rychlost a náklon

TR5500i

TR6000i

dvoubarevný 6.5" LCD s modrým
podsvícením

Čas, kalorie, vzdálenost, počet kroků, tepová frekvence,
rychlos, nákon a převýšení

5 manuální 5> př
ednastavených 6 s
e snímáním tepové
frekvence a 2 vlastní
uživatele a 2 Fit Test

Konzole
1 manuální, 17 přednastavených, 2 se snímáním tepové frekvence a 2 vlastní uživatele

Programy

Heart Rate
Monitor
Klávesy rychlého
nastavení

Senzory na snímání tepové frekvence a příjímač frekvencí hrudního pásu
4 rychlostní,
4 náklonové

5 rychlostních a pět náklonových

Motor

Mechanické
Specifikace

Funkce

2.5 HP

Rychlost

2.75 HP

0.8-18 km/h

3.25 HP
0.8-20 km/h

Škála náklonu
Běžecká deska

Čas, kalorie,
vzdálenost, počet
kroků, tepová
frekvence, rychlost,
náklon, tempo,
převýšení, průměrná
TF a max. TF

0 - 15 úrovní
142 x 50 cm

3.0 AC HP

3.25 HP

3.5 AC HP

0.8-22 km/h

0.8-20 km/h

0.8-22 km/h

-2 to13%

-3 to13%

0 - 15 %

142 x 51 cm

152 x 51 cm

152 x 56 cm

Intelli-KeyTM
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Děkujeme za pozornost

