
De XE395 is ontworpen met 20 elektronische hellingsniveaus en 3 pedaalinstelhoeken om 
uw training uitdagend en effectief te houden. De juiste ergonomie en biomechanica, de 
stabiliteit, belangrijke feedback over uw training en effectieve programma’s helpen u uw 
trainingsroutine vol te houden en uw fitnessdoelen te verwezenlijken.
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• Een helder blauw LCD-scherm van 19 cm en aparte LED-displays voor spieractiveringsprofiel en 
%hartslagprofiel.

• Elektronische helling biedt 20 instellingsniveaus om uw elliptisch pedaalpatroon aan te passen.
• Met de druktoetsen in de handgrepen kunt u de weerstand en helling bepalen zonder uw handen van 
• de grepen te halen.
• Het dubbele railsysteem resulteert in meer stabiliteit en duurzaamheid.
• Contact- en draadloze hartslagmonitoring maken uw trainingen effectiever (borstband inbegrepen).
• Ergonomische paslengte van 51 cm zorgt voor een comfortabele elliptische beweging voor gebruikers  

van alle groottes.
• Bluetooth-compatibel met SPIRIT FIT App om uw trainingsgegevens te controleren en op te slaan.
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XE395 SPECIFICATIES

Console Blauw verlicht LCD-scherm van 19 cm, hartslagprofiel %, spieractiveringsprofiel, tablethouder, 
verstelbare consolehoek

Programma’s Manueel, helling, vetverbranding, cardio, kracht, interval, 2 gebruikers, 2 hartslag

Hartslagmeting Contact & telemetrisch, hartslagband inbegrepen

Weerstand/Helling 20 niveaus

Bediening in handgrepen Weerstand & helling

Railsysteem Dubbel

Paslengte 51 cm

Gewicht vliegwiel 13.6 kg

Handgrepen Meervoudige positiegreep

Pedalen Verstelbaar (3 standen)

Afmetingen (L x B x H) 193.5 x 74 x 163.5 cm

Netto/Brutogewicht 100.4 kg / 115 kg

Max. gebruikersgewicht 150 kg

CONSOLE
Zoals bij elk product is de gebruikersinterface van groot belang. We hebben ons erop gefocust om alles gebruiksvriendelijk en 
comfortabel te maken: verstelbare consolehoek, LED-profielen voor spieren en hartslag, tablethouder, verstelbare ventilator 
en luidsprekers met audio-aansluiting om u aan te sporen langer te blijven trainen.

Verstelbare ventilator

Blauw LCD scherm met 
achtergrondverlichting

Tablethouder

Programmatoetsen

Spieractivatie Profiel Hartslagprofiel 

Luidsprekers

Audio-ingang
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