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Myride® VX geeft onze 
bekroonde indoor 
cycles een flinke stoot 
adrenaline. De toevoeging 
van stimulerende 
videogebaseerde informatie 
die direct aan het stuur 
wordt doorgegeven 
biedt een heel nieuwe 
gebruikservaring. In 
tegenstelling tot fietsen 
die alleen entertainment 
aanbieden of fietsen die zich 
op pure prestatiegegevens 
richten, doen onze fietsen 
met Myride VX beide met 
apps die geavanceerde 
accurate gegevens, op 
resultaten gerichte coaching 
en adembenemend 
beeldmateriaal van over 
de gehele wereld bieden. 

Myride VX is 
compatibel 
met de IC4, 
IC5, IC6 en 
IC7. 

MYRIDE® WORLD VIEW
Fiets zonder afleiding en ga op 
in het prachtige uitzicht. Verrijk 
je workout met beelden uit meer 
dan 500 unieke locaties uit de hele 
wereld, van de Italiaanse Alpen tot 
aan zandweggetjes in Californië. 
Iedere film duurt 5 minuten en kan 
worden geselecteerd op terrein, 
afdaling, vlak, gemengd en klim, 
zodat u verschillende playlists kunt 
samenstellen die voldoen aan 
uw behoeften op het gebied van 
entertainment en training. 
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MYRIDE® TOUR COACH
Op terrein gerichte 
filmbeelden uit de hele 
wereld, met muziek van 
goede kwaliteit en eersteklas 
voiceover-coaching, levert 
plezierige maar heftige 
trainingen op. Deze app bevat 
vier verschillende lessen van 
50 minuten, ontworpen voor 
maximaal resultaat door een 
sterke basisconditie op te 
bouwen, en nog vier snelle 
intervaltrainingen van 30 
minuten met hoge inspanning 
(HIIT). 

MYRIDE® STUDIO COACH
Coach-ondersteunde trainingen 
leveren resultaten. Rijden met 
behulp van eersteklas instructies 
en muziek van hoge kwaliteit 
maken u fitter, sneller en 
sterker. Onze drie verschillende 
programma´s zijn aantrekkelijk 
voor allerlei fietsers. Twaalf 
oefeningen van 15 minuten geven 
HIIT-training aan iedereen met 
weinig tijd om te trainen. Vier 
snelle lessen van 30 minuten met 
energieke soundtracks coachen 
op atletische kracht, duurconditie 
en snelheid. En 4 standaardlessen 
van 50 minuten bieden een 
volledig gestructureerde 
workout, inclusief warming-up en 
coolingdown, om uw prestaties te 
optimaliseren. 



MYRIDE VX PERSONAL PACKAGE

Hardware
1x tablet voor on-demand virtuele trainingselectie
1x IC7 Indoor Cycle tabletsteun

Apps
Myride® Studio Coach
Myride® Tour Coach
Myride® World View

* Geen audiovisuele apparatuur nodig. Koptelefoon niet inbegrepen.

COACH BY COLOR®  
Al onze Myride VX-apps voor virtuele begeleiding beschikken over Coach by Color®-instructies, zodat u precies weet 
hoeveel inspanning u moet leveren wanneer u rijdt op onze indoor cycles. 
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TABLET

Schermafmetingen 10,1" (25,7 cm)

Schermtype HD-multi-touchscreen

Schermverhouding 16:10

Schermresolutie 1920 x 1200 pixels

ICG-mediaserververbinding WiFi (IEEE 802,11n)

Besturingssysteem (OS) Aangepast voor Android

Stroomvereisten
110-220 V wisselstroomingang 
voor USB-oplader

Afmetingen
10,5" x 6,85" x 0,33"  
(26,3 x 17,4 x 0,85 cm)

Gewicht 1,3 lbs (580g)

Garantie 3 jaar

HANDGREEPBEVESTIGING

Compatibiliteit IC7, IC6, IC5 en IC4 Indoor Cycle

Kijkhoek Verstelbare kijkhoek

Kabelgeleiding Geïntegreerd

Audio-aansluiting Uitgang van 3,5 mm

Kleur steun Matte Slate

Materiaal steun ABS

Afmetingen
7,87" x 6,5" x 3,54"  
(20 x 16,5 x 9 cm)

Gewicht 6,7 oz (190g)

Garantie 3 years
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