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KENMERKEN

IC1 Indoor Cycle

Poly-V riemaandrijving
Stiller, rekt minder, brengt 
meer kracht over dan andere 
riemen, garandeert minder 
onderhoud, minder pech en 
verbeterde traptechnieken. 

Zweetbescherming 
Verbetert de prestaties van 
de fietser en bevordert een 
langere levensduur van de 
fiets door het frame, het 
weerstandsmechanisme en het 
vliegwiel te beschermen. 

Klassiek ontwerp 
Vooraan geplaatst vliegwiel 
met gewicht aan de omtrek 
helpt beoefenaars een 
gelijkmatige 360° traptechniek 
te ontwikkelen. 

Ingebouwde computer 
Intuïtieve prestatiemeting 
geeft effectief de intensiteit en 
inspanning weer. Geeft cadans, 
hartslag en calorieverbruik weer. 

De IC1 is het instapmodel van de 
Cybex Indoor Cycling Series powered 
by ICG. De IC1 is speciaal voor 
thuisgebruik ontworpen en biedt 
beoefenaars een hoogwaardig ontwerp 
en duurzaamheid die de prestaties 
verbeteren bij elke rit.
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© 2017 Life Fitness, een afdeling van Brunswick Corporation. Cybex is een geregistreerd handelsmerk van 
Cybex International Inc., een dochteronderneming van Brunswick Corporation. Indoor Cycling Group is 
een geregistreerd handelsmerk van Protokon Kft., een dochteronderneming van Brunswick Corporation. 
Wijzigingen voorbehouden. Werkelijke kleur kan afwijken van de weergegeven voorbeelden.

Weerstandssysteem Wrijving 

Noodstop Indrukken

Vliegwiel Voorkant, staal, 40 lbs. (18 kg)

Aandrijving Poly-V-aandrijfriem

Tandwielverhouding 
aandrijving 1:3

Kleur van het frame Matte slate

Materiaal van het frame Staal

Kappen/schermen Aandrijving en weerstandstechnologie 

Frame-ontwerp Parallel 

Q-factor 6,81" (173mm) 

Kruktype CrMo 6,79" (172,5mm)

Pedaaltype Standaard en toe-clip 

Handgreep Meerdere standen PVC 

Zadel Unisex sportzadel met padding

Bidonhouder Enkel, op het frame

Framestabilisatiestangen Standaard

Type instelling Draaischijven en hendels 

Stangen en schuiven Verchroomd, vergrendelingspal 

Handgreepinstellingen Verticaal

Aanpassingen zadel Verticaal en horizontaal

Console Ingebouwde computer 

Computervoeding Batterijen

Maximumgewicht  
gebruiker 287 lbs (130 kg)

Afmetingen LxBxH 45,3" × 21,7" × 43,3" (115 × 55 × 110 cm)

Gewicht, gemonteerd 112 lbs (51 kg)     

Verstelbare poten 4

Transportwieltjes 2

Garantie

2 jaar: frame, handgreep- en 
zadelmechanismen, remsysteem (met 
uitzondering van het remblok), hendels en 
knoppen, cranks, riemaandrijvingssysteem, 
trapasgroep, vliegwiel- en 
naafmechanismen, poedercoating, pedalen, 
hoezen voor handgrepen en zadelbuis, 
vlakstelpootjes, zadel en arbeid. 
Slijtageonderdelen uitgesloten 
van garantie: pedaalriempjes, 
schoenbevestigingssysteem, bidonhouder.

SPECIFICATIES
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