
dé specialist in Fitnessapparatuur



•	 FitnessMeGasHOp ANTWERPEN
•	 Bisschoppenhoflaan 420

•	 2100 deurne
•	

•	 FitnessMeGasHOp BRUSSEL
•	 Weiveldlaan 1, 1930 Zaventem

•	
•	 FitnessMeGasHOp GENT

•	 Kortrijksesteenweg 202 
•	 9830 sint-Martens-latem

•	
•	 FitnessMeGasHOp HASSELT

•	 stadsheide 3 , 3500 Hasselt

Fitnessmegashop neemt het voortouw inzake degelijke en ergonomische cardio- en 
krachttoestellen. Wie kiest voor kwaliteitsfitness is bij Fitnessmegashop zeker aan het juiste 
adres. Hometrainers, crosstrainers en loopbanden zijn nog steeds uitstekende toestellen 
voor een betere conditie en algemene fitheid. 

terug van weggeweest zijn de roeimachines die niet alleen zorgen voor een volledige 
lichaamstraining maar ook nog plezierig en praktisch zijn om te gebruiken. 
naast cardiotoestellen is er nog een assortiment van krachttoestellen en accessoires.
 
u kunt ook altijd terecht in onze toonzalen (Brussel, antwerpen, Hasselt en Gent) om 
zelf de verschillende toestellen ter plekke uit te proberen. 

Koop alleen bij een erkende platinum dealer

A-Merken

Platinum dealer sinds 1999

Persoonlijke begeleiding

Kennis en vele jaren ervaring

Huren op korte of lange termijn

Kopen op afbetaling

Service na verkoop

Gratis parking

Grote voorraad

Sportmed point



de platinum club series is een hoogwaardige lijn van 
cardiotoestellendie loopbanden, cross-trainers, de upright en 
recumbent bikes en de Flexstrider™ omvat.

de platinum club series combineert superieure biomechanica, 
een weldoordacht en gebruiksvriendelijk ontwerp en 
uitstekende verbindingen en activerende mogelijkheden voor 
zowel sporters alsfitnessclubs. 

Het resultaat is een prettige en gedenkwaardige ervaring voor 
de sporter, die uw fitnessclub onderscheidend maakt.

 PLATINUM CLUB SERIES



LIFECYCLE UPRIGHT EXERCISE BIKE

KENMERKEN 
•	 Hartslagmeting†: polar® telemetry en Bluetooth® 

(alleen discover se3, se3 Hd en si) Hartslag 
(optionele borstband is vereist) lifepulse™ 
digitale hartslagmonitoring met dsp (digitale 
signaalverwerking)

•	 console-opties: discover se3 Hd, discover se3***, 
discover si, explore

•	 comfort curve™-zitting
•	 Wide ride™ pedalen
•	 eenvoudig te verstellen pedaalriem
•	 XXl-zadelpen en -handgrepen optioneel
•	 26 weerstandsniveaus
•	 Met de vingertoppen bedienbare 

weerstandsregeling (Geplaatst in het midden van 
de handgrepen)

•	 twee wieltjes voor makkelijke verplaatsing
•	 Opties voor framekleuren: arctic silver, 

Black Onyx, diamond White, titanium storm 
aansluitpunt hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo

•	 stroomvereisten ac-stroom 115 V, 15 a (spanning 
kan buiten de Vs variëren)

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 181 kg
•	 afmetingen lxBxH: 109 x 61 x 152 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 79 kg
ENTERTAINMENT
•	 interactieve trainingen (alleen discover se3, se3 

Hd en si) 
•	 apps voor entertainmentstreaming (alleen 

discover se3 Hd en se3)
•	 doelgerichte trainingen: aerobics, tijd, afstand, 

calorieën, hartslag, startersinterval, vlak, heuvel, 
glooiende heuvels, willekeurig, watt, Met’s, 
klimmen

•	 protocollen fitnesstests: life Fitness Fit-tests, navy 
prt, FaMs

vERBINdING
•	 internet via cat6 of cat5e (afgeschermd 

aanbevolen)
•	 draadloze verbinding: ieee 802.11a/b/g/n 

(standaard alleen voor discover se3 Hd en se3)
•	 GBluetooth®-verbinding
•	 nFc-verbinding (alleen discover se3 Hd en se3)

* Optionele functies zijn beschikbaar tegen extra kosten.
** Wijzigingen voorbehouden.
*** Beschikbaar in geselecteerde landen. Neem contact op met Life Fitness voor meer informatie.
† Alleen Discover SE3, SE3 HD en SI



LIFECYCLE RECUMBENT EXERCISE BIKE

KENMERKEN 
•	 Hartslagmeting†: polar® telemetry en Bluetooth®† 

Hartslag (optionele borstband is vereist) 
lifepulse™ digitale hartslagmonitoring met dsp 
(digitale signaalverwerking)

•	 console-opties: discover se3 Hd, discover se3***, 
discover si, explore

•	 comfort curve plus™ zitting en deluxe rugsteun
•	 Handgrepen met contacthartslag
•	 Optioneel: armsteunen van het type deluxe met 

contacthartslag
•	 Wide ride™ pedalen
•	 eenvoudig te verstellen pedaalriem
•	 26 weerstandsniveaus
•	 Met de vingertoppen bedienbare 

weerstandsregeling (Geplaatst in het midden van 
de handgrepen)

•	 twee wieltjes voor makkelijke verplaatsing
•	 Opties voor framekleuren: arctic silver, Black 

Onyx, diamond White, titanium storm
•	 aansluitpunt hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo
•	 stroomvereisten: ac-stroom 115 V, 15 a (spanning 

kan buiten de Vs variëren)

SPECIFICATIES
•	 Maximum gewicht gebruiker: 181 kg
•	 afmetingen lxBxH: 164 x 60 x 122 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 87 kg

ENTERTAINMENT
•	 interactieve trainingen †
•	 apps voor entertainmentstreaming (alleen 

discover se3 Hd en se3)
•	 doelgerichte trainingen: aerobics, tijd, afstand, 

calorieën, hartslag, vlak, heuvel, glooiende
•	 heuvels, willekeurig, startersinterval, watt
•	 protocollen fitnesstests: life Fitness Fit-tests, navy 

prt, FaMs
•	
vERBINdING
•	 internet via cat6 of cat5e (afgeschermd 

aanbevolen)
•	 draadloze verbinding: ieee 802.11a/b/g/n 

(standaard alleen voor discover se3 Hd en se3)
•	 Bluetooth®-verbinding
•	 nFc-verbinding (alleen discover se3 Hd en se3)
•	 lFconnect-eigendomsbeheer

* Optionele functies zijn beschikbaar tegen extra kosten.
** Wijzigingen voorbehouden.
*** Beschikbaar in geselecteerde landen. Neem contact op met Life Fitness voor meer informatie.
† Alleen Discover SE3, SE3 HD en SI



CROSSTRAINER

KENMERKEN 
•	 Hartslagmeting: polar® telemetry en Bluetooth® 

(alleen discover se3, se3 Hd en si)  
Hartslag (optionele borstband is vereist) 
lifepulse™ digitale hartslagmonitoring met dsp 
(digitale signaalverwerking)

•	 console-opties: discover se3 Hd, discover Hd***, 
discover si, explore

•	 extra grote antislippedalen
•	 50,8 cm paslengte
•	 26 weerstandsniveaus
•	 Met de vingertoppen bedienbare 

weerstandsregeling (geplaatst op de handgrepen)
•	 Voorwielen om het toestel makkelijk te kunnen 

verplaatsen
•	 Gelast stalen frame, hefwieltjes op de voorrol en 

afstelvoetjes achteraan
•	 Opties voor framekleuren: arctic silver, Black 

Onyx, diamond White, titanium storm
•	 Hoge intervalsnelheden (alleen discover se3, se3 

Hd en si)
•	 aansluitpunt hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo
•	 stroomvereisten: ac-stroom 115 V, 15 a (spanning 

kan buiten de Vs variëren)

SPECIFICATIES
•	 afstand tussen de pedalen: 7.1 cm 
•	 Maximum gewicht gebruiker: 181 kg
•	 afmetingen lxBxH: 224 x 78 x 165cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 208 kg

ENTERTAINMENT
•	 interactieve trainingen (alleen discover se3, se3 

Hd en si)
•	 apps voor entertainmentstreaming (alleen 

discover se3 Hd en se3)
•	 doelgerichte trainingen: tijd, afstand, calorieën, 

hartslag, vlak, heuvel, glooiende heuvels, willekeurig, 
startersinterval, aerobics, achteruit, klimmen

•	 protocollen fitnesstests: life Fitness Fit-tests, navy prt

vERBINdING
•	 internet via cat6 of cat5e (afgeschermd 

aanbevolen)
•	 draadloze verbinding: ieee 802.11a/b/g/n 

(standaard alleen voor discover se3 Hd en se3)
•	 Bluetooth®-verbinding
•	 nFc-verbinding (alleen discover se3 Hd en se3)
•	 lFconnect-eigendomsbeheer

* Optionele functies zijn beschikbaar tegen extra kosten.
** Wijzigingen voorbehouden.
*** Beschikbaar in geselecteerde landen. Neem contact op met Life Fitness voor meer informatie.
† Alleen Discover SE3, SE3 HD en SI



FLEXSTRIdER vARIABLE-STRIdE TRAINER

KENMERKEN 
•	 Hartslagmeting: polar® telemetry en Bluetooth® 

(alleen discover se3, se3 Hd en si)  
Hartslag (optionele borstband is vereist) 
lifepulse™ digitale hartslagmonitoring met dsp 
(digitale signaalverwerking)

•	 console-opties: discover se3 Hd, discover Hd***, 
discover si, explore

•	 interval paslengte
•	 Variabele paslengte 0-91,4 cm
•	 extra grote antislippedalen
•	 26 weerstandsniveaus (0-25)
•	 Weerstandsbedieningstoetsen binnen handbereik 

(op de bewegende handgrepen)
•	 twee wieltjes voor makkelijke verplaatsing
•	 Opties voor framekleuren: arctic silver, Black 

Onyx, diamond White, titanium storm
•	 aansluitpunt hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo
•	 stroomvereisten: ac-stroom 115 V, 15 a (spanning 

kan buiten de Vs variëren)

SPECIFICATIES 
•	 Maximum gewicht gebruiker: 181 kg
•	 afmetingen lxBxH: 264 x 86 x 173 cm
•	 Gewicht, gemonteerd: 267 kg
•	 Opstaphoogte: 22 cm

ENTERTAINMENT
•	 interactieve trainingen
•	 apps voor entertainmentstreaming (alleen 

discover se3 Hd en se3)
•	 doelgerichte trainingen: tijd, afstand, calorieën, 

hartslag, startersinterval, vlak, heuvel, glooiende 
heuvels, willekeurig, klimmen

•	 protocollen fitnesstests: life Fitness Fit-tests

vERBINdING
•	 internet via cat6 of cat5e (afgeschermd 

aanbevolen)
•	 draadloze verbinding: ieee 802.11a/b/g/n 

(standaard alleen voor discover se3 Hd en se3)
•	 Bluetooth®-verbinding
•	 nFc-verbinding (alleen discover se3 Hd en se3)
•	 lFconnect-eigendomsbeheer

* Optionele functies zijn beschikbaar tegen extra kosten.
** Wijzigingen voorbehouden.
*** Beschikbaar in geselecteerde landen. Neem contact op met Life Fitness voor meer informatie.
† Alleen Discover SE3, SE3 HD en SI



LOOPBANd

KENMERKEN 
•	 Hartslagmeting: polar® telemetry en Bluetooth® 

(alleen discover se3, se3 Hd en si)  
Hartslag (optionele borstband is vereist) 
lifepulse™ digitale hartslagmonitoring met dsp 
(digitale signaalverwerking)

•	 console-opties: discover se3 Hd, discover Hd***, 
discover si, explore

•	 dX3™-systeem “Belt and deck”
•	 Flexdeck®-schokdempingssyteem: 8 lifespring™ 

schokdempers
•	 snelheidsbereik: 0 – 0,8 tot 19 km/u
•	 rollers: 9 cm nauwkeurig geborgde stalen rollers, 

voor en achter
•	 Hellingsgraad 0 – 15%
•	 Motorsysteem: ac-motor van 4 pk (8-pK 

piekvermogen) met Magnadrive™-motorregelaar
•	 ergo™-handgreep
•	 stride sensor
•	 Zijhandrails 66 x 13 cm, wijd uiteenlopend
•	 Gelast stalen frame, hefwieltjes op de voorrol en 

afstelvoetjes achteraan
•	 Opties voor framekleuren: arctic silver, Black 

Onyx, diamond White, titanium storm
•	 aansluitpunt hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo
•	 Hoge intervalsnelheden†
•	 stroomvereisten: afzonderlijk circuit van 
•	 120 V/15 a (spanning kan buiten de Vs variëren)

SPECIFICATIES 
•	 loopoppervlak (l x B): 152 x 55 cm
•	 afmetingen (l x B x H): 203 x 91,5 x 158 cm
•	 Gewicht van het toestel: 201 kg
•	 Opstaphoogte: 26 cm
•	 Maximumgewicht gebruiker: 181 kg

ENTERTAINMENT
•	 interactieve trainingen †
•	 apps voor entertainmentstreaming (alleen 

discover se3 Hd en se3)
•	 doelgerichte trainingen: tijd, afstand, calorieën, 

klimmen, hartslag, interval met 2 versnellingen†, 
vlak, heuvel, glooiende heuvels, willekeurig

•	 protocollen fitnesstests: life Fitness Fit tests, WFi 
submax protocol, physical efficiency Battery, navy 
prt, u.s. army pFt, u.s. Marines pFt, u.s. air Force 
Fitness test

vERBINdING
•	 internet via cat6 of cat5e (afgeschermd 

aanbevolen)
•	 draadloze verbinding: ieee 802.11a/b/g/n 

(standaard alleen voor discover se3 Hd en se3)
•	 Bluetooth®-verbinding
•	 nFc-verbinding (alleen discover se3 Hd en se3)
•	 lFconnect-eigendomsbeheer

* Optionele functies zijn beschikbaar tegen extra kosten.
** Wijzigingen voorbehouden.
*** Beschikbaar in geselecteerde landen. neem contact op met life Fitness voor meer informatie.
† alleen discover se3, se3 Hd en si



CONSOLE dISCOvER SE3 Hd dISCOvER SE3 dISCOvER SI EXPLORE

schermgrootte
40,5 cm Hd-touchscreen (1080p) 
met swipe™-technologie

40.5 cm lcd-touchscreen
met swipe™-technologie

25 cm lcd-touchscreen
met swipe™-technologie

18 cm lcd-scherm met
intuïtieve Quicknav™-draaischijf

entertainment

ingebouwde (digitale) tv, internet 
(ethernet of wifi), Bluetooth®,
interactieve trainingen,
entertainment-apps

ingebouwde (analoge) tv,
internet (ethernet of wifi),
Bluetooth®, interactieve 
trainingen, entertainment-apps

internet (ethernet of wifi),
Bluetooth®, interactieve
trainingen

compatibel met lFconnect-app
via Bluetooth®

compatibiliteit van het toestel apple® en android™ apple® en android™ apple® en android™ apple® en android™

compatibiliteit met lFconnect-app standaard standaard standaard standaard

Beschikbaarheid Wereldwijd
Beschikbaar in
geselecteerde landen***

Wereldwijd Wereldwijd

OPTIES EN SPECIFICATIES CONSOLE

KLEUROPTIES

de platinum club-serie heeft 
de console-keuzes:

Kies een kleur die bij w ruimte past.

ARcTic ziLvER TiTANiUm SToRm DiAmANT WiT zWARTE oNyx



erkende platinum dealer


