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SKVĚLÝ DESIGN, VYSOKÁ KVALITA
Bike série jsou nejžádanějším sortimentem. Trenažéry mají 
vysoký výkon a jejich uživatelé vynikající výsledky. Svojí 
robustní konstrukcí vyhoví náročnému provozu v komerčních 
fitness centrech. Na trenažéru mohou trénovat vrcholoví 
sportovci, ale i úplní začátečníci.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ TECHNOLOGIE
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

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770C (Standard)

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode a Speed Control (isokinetic)

Výška sedla se nastavuje ručně pomocí komfortního 
držáku

48” × 22,5” × 64” (122 cm × 57 cm × 162,5 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 kardio a 
ovládání tepové frekvence, dva silové; Rychlý Start je v 
režimu Bike nebo Constant Power; Hubnutí  a kardio 
programy jsou v režimu constant power; Rychlý Start a 
programy mají  21 úrovní; Fitness Testy  včetně YMCA, IPN 
a PWC

Kontaktní úchopy a hrudní pás

Pro iPod,  iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní napájení, AC  

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

770C ERGOMETR

CardioTouchTM 

Standardní displej1

Cvičení

Zábava

Únik

E3 View
Volitelný displej2
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SKVĚLÝ DESIGN, VYSOKÁ KVALITA
Bike série jsou nejžádanějším sortimentem. Trenažéry mají 
vysoký výkon a jejich uživatelé vynikající výsledky. Svojí 
robustní konstrukcí vyhoví náročnému provozu v komerčních 
fitness centrech. Na trenažéru mohou trénovat vrcholoví 
sportovci, ale i úplní začátečníci.

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.    

Specifikace
Číslo produktu

Stupně odporu

Režimy

Nastavení sedla

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Monitoring tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770C (Standard)

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode a Speed Control (isokinetic)

Ručně pomocí komfortního držáku

48” × 22,5” × 64” (122 cm × 57 cm × 162,5 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 Wireless

Pro iPod, iPhone

400 lbs (181 kg)

Vlastní zdroj, volitelný AC adaptér 

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

770C ERGOMETR / STANDARD

CardioTouchTM 

Standardní displej
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770C ERGOMETR / E3 VIEW HD
SKVĚLÝ DESIGN, VYSOKÁ KVALITA
Bike série jsou nejžádanějším sortimentem. Trenažéry mají 
vysoký výkon a jejich uživatelé vynikající výsledky. Svojí 
robustní konstrukcí vyhoví náročnému provozu v komerčních 
fitness centrech. Na trenažéru mohou trénovat vrcholoví 
sportovci, ale i úplní začátečníci. 

ZAČÁTEČNÍK I OLYMPIONIK
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.

Cvičení

Zábava

Únik

E3 View
Volitelný displej

Specifikace
Číslo produktu

Stupně odporu

Režimy

Nastavení sedla

Rozměry (d × š × v)

Displej

Programy

Ladění

Monitorig tepu

Připojení

Max hmotnost uživatele

Zdroj

Shoda

770C (E3 View Option)

20 - 900 Wattů

Constant Power, Bike Mode and Speed Control (isokinetic)

Ručně pomocí komfortního držáku

48” × 22,5” × 64” (122 cm × 57 cm × 162,5 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




