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770A ARC CROSSOVÝ TRENAŽÉR
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Specifikace
Číslo produktu

Odpor

Stupně náklonu

Délka kroku

Rozměry (D × Š × V)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770A (Standard)

Do 900 Wattů

21

24” (61 cm)

76” × 32” × 62.5” (196 cm × 72 cm × 159 cm)

4,3“ dotykový displej pro volbu tréninkového programu a 
zábavy; Grafické zobrazení více než 8 × 15 LED; Číselné 
zobrazení času, vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, METs, 
Wattů, kroků/minutu, tepová frekvence včetně barevné 
indikace tepové frekvence; spodní displej zobrazuje náklon a 
stupeň odporu

Rychlý start, tři programy na spalování tuku, dva kardio, 
dva na tvarování postavy, tři na zpevnění, adaptivní výkon, 
konstantní výkon, ovládání tepové frekvence

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení, AC adatper

ETL uvedeno UL 1647, FCC Class B, ASTM, EN 957, CE 
Low Voltage Directive, EMC a ROHS

CROSSOVÝ TRENAŽÉR NA SPODNÍ ČÁST TĚLA
Špičkový crossový trenažér pro komerční použití Cybex 770A je 
specializovaný na procvičení spodní poloviny těla. Patentovaný 
ARC design přináší rychlé výsledky. Na jednom trenažéru lze 
nastavit trénink na zpevnění těla, posilování nebo cvičení na 
spalování tuku. Cybex 770A Arc Trainer® nabízí mnoho stupňů 
náklonu a široké rozpětí odporů jako tři stroje dohromady. 
Uživatel může střídat imitaci běhu na lyžích, dlouhý hluboký 
krok a horské stoupání. Výzkumy potvrzují, že cvičením na 
crossovém trenažéru Cybex Arc člověk spálí více kalorií než na 
ostatních crossových trenažérech. 

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE 

Volitelný zabudovaný monitor E3 s vysokým rozlišením 
umožňuje tři různé režimy zobrazení. Perfektní obraz na 15,6“ 
obrazovce nebo zobrazení svalové mapy, na které uživatel vidí, 
které svalové skupiny momentálně procvičuje. Na 
CardioTouch™ displeji lze snadno nastavit program, nabít 
iPod® nebo iPhone®, listovat jednotlivými skladbami apod. 

Cvičení.

Zábava.

Odpoutání.
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Standardní displej1

E3 View
Volitelný displej2
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770A ARC CROSSOVÝ TRENAŽÉR / 
SVALOVÁ MAPA
CROSSOVÝ TRENAŽÉR PRO SPODNÍ ČÁST TĚLA

Špičkový crossový trenažér pro komerční použití Cybex 770A je 
specializovaný na procvičení spodní poloviny těla. Patentovaný 
ARC design přináší rychlé výsledky. Na jednom trenažéru lze 
nastavit trénink na zpevnění těla, posilování nebo cvičení na 
spalování tuku. Cybex 770A Arc Trainer® nabízí mnoho stupňů 
náklonu a široké rozpětí odporů jako tři stroje dohromady. 
Uživatel může střídat imitaci běhu na lyžích, dlouhý hluboký 
krok a horské stoupání. Výzkumy potvrzují, že cvičením na 
crossovém trenažéru Cybex Arc člověk spálí více kalorií než na 
ostatních crossových trenažérech. 

LEPŠÍ VÝSLEDKY ZA KRATŠÍ DOBU 
Výzkumy dokazují, že cvičením na crossovém trenažéru Cybex 
Arc spálí člověk více kalorií než na ostatních crossových 
trenažérech. Je to díky speciálnímu Arc pohybu. Nohy se 
pohybují v souladu s biomechanikou člověka, zapojují se 
velké svalové skupiny, které ke svému pohybu potřebují větší 
množství energie. Během cvičení nedochází k zatěžování 
kloubů.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE: MUSCLE MaP™ 
(SVALOVÁ MAPA)
Na svalové mapě může uživatel sledovat, které svalové skupiny 
momentálně zatěžuje. Na displeji se použitím algoritmu 
odvozeného z EMG dat, zobrazuje odpor, náklon, počet kroků,  
barevná indikace tepové frekvence od žluté (nízká), přes oranžovou 
po blikající červenou (vysoká intenzita). CardioTouch™ displej slouží 
pro nastavení tréninkového programu, nabíjení iPod® nebo 

iPhone®, listování mezi skladbami apod.

Specifikace
Číslo produktu

Odpor

Stupně náklonu

Délka kroku

Rozměry (D × Š × V)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770A (Standard)

Do 900 Wattů

21

24” (61 cm)

76” × 32” × 62.5” (196 cm × 72 cm × 159 cm)

4,3“ dotykový displej pro volbu tréninkového programu a 
zábavy; Grafické zobrazení více než 8 × 15 LED; Číselné 
zobrazení času, vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, METs, 
Wattů, kroků/minutu, tepová frekvence včetně barevné 
indikace tepové frekvence; spodní displej zobrazuje náklon a 
stupeň odporu

Rychlý start, tři programy na spalování tuku, dva kardio, dva na 
tvarování postavy, tři na zpevnění, adaptivní výkon, konstantní 
výkon, ovládání tepové frekvence

Kontaktní úchopy, hrudní pás

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení, AC adatper 

ETL uvedeno UL 1647, FCC Class B, ASTM, EN 957, CE 
Low Voltage Directive, EMC a ROHS
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Standardní displej.



FITBAU, s.r.o.
Karlovarská 106
25 261 Jeneč u Prahy
T + 420 220 981 452, + 420 724 500 960
info@fitbau.cz
www.fitbau.cz

DOMAFIT FITNESS, s.r.o.
Karlovarská 106
252 61 Jeneč  u Prahy
T +420 724 884 861  
info@domafit.cz
www.domafit.cz

 

770A ARC TRAINER / E3 VIEW HD
CROSSOVÝ TRENAŽÉR PRO SPODNÍ ČÁST TĚLA

Špičkový crossový trenažér pro komerční použití Cybex 770A je 
specializovaný na procvičení spodní poloviny těla. Patentovaný 
ARC design přináší rychlé výsledky. Na jednom trenažéru lze 
nastavit trénink na zpevnění těla, posilování nebo cvičení na 
spalování tuku. Cybex 770A Arc Trainer® nabízí mnoho stupňů 
náklonu a široké rozpětí odporů jako tři stroje dohromady. 
Uživatel může střídat imitaci běhu na lyžích, dlouhý hluboký 
krok a horské stoupání. Výzkumy potvrzují, že cvičením na 
crossovém trenažéru Cybex Arc člověk spálí více kalorií než na 
ostatních crossových trenažérech. 

LEPŠÍ VÝSLEDKY ZA KRATŠÍ DOBU

Výzkumy dokazují, že cvičením na crossovém trenažéru Cybex 
Arc spálí člověk více kalorií než na ostatních crossových 
trenažérech. Je to díky speciálnímu Arc pohybu. Nohy se 
pohybují v souladu s biomechanikou člověka, zapojují se 
velké svalové skupiny, které ke svému pohybu potřebují větší 
množství energie. Během cvičení nedochází k zatěžování 
kloubů.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE: E3 VIEW HD
Každý člověk se během cvičení baví jinak. Někdo sleduje 
každý detail svého tréninku, někdo dá přednost zábavnému 
programu a někdo se jednoduše rád odpoutá. Všechny tyto 
aktivity umožňuje E3 monitor s vysokým rozlišením. Vyberte 
jeden ze tří možných režimů a užívejte si perfektní obraz na 
15,6“ širokoúhlém displeji.  Na spodním CardioTouch™ 
displeji si uživatel snadno nastaví tréninkový program, nabije 
iPod® or iPhone®, může listovat seznamem skladeb apod.

Specifikace
Číslo produktu

Odpor

Stupně náklonu

Délka kroku

Rozměry (D × Š × V)

E3 View displej

Programy

Ladění

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770A (E3 View Option)

Do 900 Wattů

21

24” (61 cm)

76” × 32” × 62.5” (196 cm × 72 cm × 159 cm)

4,3“ dotykový displej pro volbu tréninkového programu a 
zábavy; Grafické zobrazení více než 8 × 15 LED; Číselné 
zobrazení času, vzdálenosti, kalorií, kalorií za hodinu, METs, 
Wattů, kroků/minutu, tepová frekvence včetně barevné 
indikace tepové frekvence; spodní displej zobrazuje náklon a 
stupeň odporuRežimy displeje: video na celé obrazovce, video 
s tréninkovými údaji, tréninkové údaje na celé obrazovce, 
prázdná obrazovka

Rychlý start, tři programy na spalování tuku, dva kardio, 
dva na tvarování postavy, tři na zpevnění, adaptivní výkon, 
konstantní výkon, ovládání tepové frekvence

ATSC/NTSC, DVB-T/PAL/SECAM

Kontktní úchopy, hrudní pás

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

AC napájení

ETL uvedeno 1647, FCC Class B, ASTM, EN 957, CE Low 
Voltage Directive, EMC and ROHS

Cvičení.

Zábava.

Odpoutání se.

E3 View
Volitelný displej.




