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POWERED BY ICG®
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De IC5 combineert 
innovatief ontwerp met 
mechanische onderdelen 
van hoge kwaliteit. Dankzij 
de WattRate®-lcd-computer 
beschikt de IC5 over 
prestatieweergave in Watt, 
gegevensuitwisseling 
met externe apparaten 
en de Coach By Color®-
intensiteitsbegeleiding. 

WATTRATE® LCD-CONSOLE 
Beschikt over een geheel 
geïntegreerd lcd-scherm 
met in te schakelen 
schermverlichting, dat het 
vermogen in Watt, hartslag, 
rpm, trainingsduur en 
weerstandsniveau weergeeft. 
De vijf aanraakgevoelige 
sensorknoppen verzekeren 
een snelle en intuïtieve 
bediening. 

IC5 INDOOR CYCLE

POLY-V AANDRIJVING 
De met een Poly-V-riem 
uitgeruste aandrijving kan 
extreem hoge momenten 
soepel overbrengen en de 
overbrengingsverhouding 
van 1:10 laat het vliegwiel 
bijzonder snel draaien.

COACH BY COLOR®
Het ledlampje boven het 
hoofdscherm geeft de Coach 
By Color®-intensiteitstraining 
weer. De trainingszones van de 
gebruiker worden in kleuren 
weergegeven om fietsers te 
motiveren en de workout te 
begeleiden. 

MAGNETISCHE WEERSTAND 
De magnetische weerstand 
van ICG is techniek op z´n 
best. Een onderhoudsvrije 
technologie die de gebruiker 
een groter weerstandsbereik 
biedt en onderhoud 
vermindert. 
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KENMERKEN

Weerstandssysteem Magnetisch

Noodstop Indrukken (EN-957-10)

Vliegwiel Achterkant, aluminium, evenredige 
gewichtsverdeling 

Aandrijving Poly-V-aandrijfriem

Tandwielverhouding aandrijving 1:10

Kleur van het frame Matte slate

Materiaal van het frame Staal

Kappen/schermen Volledig frame 

Frame-ontwerp Offset

Q-factor 6,1" (155 mm)

Kruktype CrMo 6,79 (172,5 mm)

Pedaaltype Tweezijdig, SPD en toe-clip 

Handgreep Ergonomisch gevormd, voor  
meerdere posities, zacht PVC 

Zadel Unisex sportzadel met padding

Bidonhouder Dubbel, geïntegreerd op handgrepen 

Bescherming en rekplatform Voorgevormde pasvorm  
voor rekplatform 

Framestabilisatiestangen Oversized, weggewerkte bouten  
en bevestigingen 

INSTELMOGELIJKHEDEN

Type instelling Draaischijven en hendels 

Stangen en schuiven Aluminum, vergrendelingspal 

Gebruikersondersteunde  
instellingen 

Handgreepondersteuning

Handgreepinstellingen Verticaal en horizontaal

Aanpassingen zadel Verticaal en horizontaal

DIGITAAL SCHERM

Console WattRate®-lcd-computer 

Vermogensmeting WattRate® Direct Power Meter  
(DIN EN ISO 20957-10)

Computervoeding Batterijen

Begeleiding voor  
trainingsintensiteit 

Coach By Color® 

Verbindingstechnologie Bluetooth en ANT+

Bijhouden van workout ICG-trainingsapp 

SPECIFICATIES

Maximumgewicht gebruiker 330 lbs (150 kg)

Afmetingen LxBxH 52"x20,5"x47,2" (132 x 52 x 120 cm)

Gewicht, gemonteerd 112 lbs (51 kg)

Verstelbare poten 4

Transportwieltjes 2

GARANTIE

Garantie 
(Buiten de Verenigde Staten gelden mogelijk 
afwijkende garantievoorwaarden. Neem voor 
garanties contact op met uw lokale verkoop-
vertegenwoordiger.)

Frameconstructie: 5 jaar  
Mechanische onderdelen: 3 jaar 

Andere delen: 1 jaar

º

IC5 INDOOR CYCLE

Myride® VX
Myride VX geeft stimulerende, 
videogebaseerde informatie direct 
door aan het stuur om de renner thuis 
een levensechte gebruikservaring te 
geven. Drie aangeboden apps geven 
u geavanceerde, accurate gegevens, 
op resultaat gerichte coaching en 
prachtige filmbeelden van over de 
hele wereld. 
* Myride VX is niet inbegrepen bij de IC5
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