
De XT685 is ons topmodel uit de X-reeks en is uitgerust met grote rollers met een diameter 
van 76 mm en een 56 cm breed loopoppervlak. Dit model maakt gebruik van een gewaxt 
decksysteem dat is ontworpen voor maximale duurzaamheid om de beproevingen van 
veelvuldig gebruik te doorstaan. Met een lange lijst topfuncties en een gewicht van 124.5 
kg is de XT685 vergelijkbaar met loopbanden van een veel hogere prijsklasse.
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5 XT685 LOOPBAND
• Extra groot helderblauw LCD-scherm van 23 cm met achtergrondverlichting inclusief spieractiveringsprofiel 

en %hartslagprofiel.
• Sneltoetsen voor de snelheid en hellingshoek om tijd te besparen en workouts efficiënter te maken.
• Dankzij de schakelaars in de handgrepen kunt u gemakkelijk van snelheid en helling veranderen zonder 

uw handen van de handgrepen te halen.
• Contact- en draadloze hartslagmeting maken uw trainingen nog effectiever (borstband inbegrepen).
• Ruim trainingsoppervlak van 56 x 152.5 cm met krachtige 4.0 HP motor.
• Verstelbare ventilator en dubbele luidsprekers met audio-aansluiting voor comfort en entertainment.
• Bluetooth-compatibel met SPIRIT FIT App om uw trainingsgegevens te controleren en op te slaan
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XT685 SPECIFICATIES

Console
LCD-scherm van 23 cm met blauwe achtergrondverlichting, tablethouder, hartslagprofiel, 
spieractiveringsprofiel, verstelbare ventilator, luidsprekers met 3,5 mm audio-aansluiting, 
Bluetooth SPIRIT FIT App

Programma’s Manueel, helling, vetverbranding, cardio, kracht, interval, Calorieën, Fusion, 2 gebruikers- 
en 2 hartslagprogramma’s

Hartslagmeting Contact & telemetrisch, hartslagband inbegrepen

Weerstand 40 niveaus, aangedreven door generator

Snelheid/Helling 0.8 - 19 km/u  /  15 niveaus 

Afstandsbediening in handgrepen Snelheid en helling

Motor 4.0 pk

Dek gewaxt, 25 mm

Riem 56 x 152.5 cm

Rollers 76 mm, gekroond

Frame Niet inklapbaar, zware kwaliteit met hoge weerstand en duurzame poedercoating

Afmetingen (L x B x H) 195.5 x 94 x 148.5 cm

Netto/Brutogewicht 124.5 kg / 135.5 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: dubbele opbergbakjes, op het stuur gemonteerde snelheids- en hellingshendels, ergonomische 
pulshandgrepen, verstelbare ventilator en luidsprekers met audio-aansluiting om u aan te sporen langer te blijven trainen.
Een snelle druk op de knop en u kunt wandelen, hardlopen of een van de vele gespecialiseerde workouts doen. De grote, 
gebruiksvriendelijke console geeft u voortdurend feedback over uw workout.
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