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Bieżnia elektryczna
Kingsmith WalkingPad WPA1F
Pro
Cena

1 949,00 zł

Cena poprzednia

2 199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

128749

Kod producenta

WalkingPad Device

Kod EAN

6970492710203

Producent

XIAOMI

Opis produktu
Mniejszy hałas, większa moc
Bieżnia Xiaomi WalkingPad WPA1F Pro wyposażona jest w
nowoczesny, bezszczotkowy silnik, który zapewnia cichą pracę
bieżni podczas ćwiczeń, a dodatkowo zwiększa jej nośność,
poprzez niezwykłą wytrzymałość i stabilność, czego dowodzą
długotrwałe testy. Panel LED charakteryzuje się wysokim
kontrastem i poziomem jasności wyświetlania danych, dzięki
czemu są one widoczne zarówno przy słabym świetle, jak
również silnym świetle słonecznym. Przyciąga wzrok, lecz nie
oślepia.

Miła dla oka czarna obudowa
Urządzenie charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem z
łagodną, delikatną czarną kolorystyką, stonowanym stylem,
który może nie zachwyca oczu, ale daje się na długo
zapamiętać. Opatentowana technologia "podwójnego
składania" platformy, zwiększa możliwości jej przechowywania.
Dzięki temu łatwiej znajdziesz miejsce do przechowywania
bieżni, nawet jeśli nie dysponujesz zbyt dużą przestrzenią. Po
złożeniu, grubość bieżni wynosi zaledwie 12,9 cm.

Dwa tryby sterowania
A1Pro posiada dwa łatwe w użyciu tryby ćwiczeń: tryb M
(manualny), który pozwala na uruchamianie, przyspieszanie,
zwalnianie, zatrzymywanie i przełączanie trybów za pomocą
pilota oraz tryb A (automatyczny), który pozwala na regulację
prędkości chodzenia poprzez zmianę tempa kroków.

Producent
Rodzaj
Ćwiczone partie mięśni

Xiaomi
Bieżnia

Maksymalna waga użytkownika

105 kg
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Nogi
Pośladki

Pomiar pulsu
Prędkość maksymalna
Rolki transportowe
Wymiary
Wyświetlacz LCD
Moc silnika
Wymiary po złożeniu
Możliwość złożenia
Wymiary pasa bieżnego
Funkcje dodatkowe
Funkcje komputera

Kolor
Waga urządzenia

Bieżnia elektryczna Xiaomi WalkingPad WPA1F Pro
Pilot
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Nie
6 km/h
Tak
54,7 x 12,9 x 143,2 cm
Tak
932 W
54,7 x 12,9 x 82,2 cm
Tak
41,5 x 120 cm
Antypoślizgowa powierzchnia
Czas
Licznik kroków
Prędkość
Przebyty dystans
Czarny
27 kg

