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XC-160i

SEMI COMMERCIAL

ELLIPTICALS

Een 20 kg vliegwiel, inertie moment van 34 kg, 
ergonomische lengtepas van 54 cm.

De XC-160i biedt de prestaties en duurzaamheid van een 
semi-professioneel toestel.
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ELLIPTICALS XC-160i

Maximale belasting 150 kg

Afmetingen  188 x 68 x 186 cm

Gewicht   93 kg

Vliegwiel   20 kg

Trainingsniveau’s   32

Voorprogrammaties 12

Tijd   v

Snelheid   v
 
Afstand   v
 
Kalorieën   v

Watt   v

Gebruikers geheugen 4

Gebruikersprofiel  v

Transport wieltjes   v  
 
Kinomap, iConsole+, Vescape, Bitgym

SPECIFICATIES

De XC-160i is ontworpen om de presta-
ties en duurzaamheid aan te bieden van 
een semi-professioneel toestel.

Deze elliptical met 20 kg vliegwiel geeft u 
iedere keer een fantastische workout.

Deze crosstrainer werd gebouwd op een 
extra lang kader, wat een ergonomische 
lengtepas van 54 cm verzekert. Dankzij 
de scharnierende steunen hou je steeds 
de correcte trainingspositie.

Hoogwaardige lagers in combinatie met 
Teflon bussen geven deze front-disc 
trainer een heel vloeiende step-stride en 
verzekeren een geruisloze beweging.
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De DKN XC-160i is uitgerust met een 
automatisch gecontroleerde weerstand 
tussen 10 en 400 Watt, aanpasbaar in 5 Watt 
interval segmenten.

Het DKN personal coaching programma 
biedt een multifunctioneel kleuren LCD 
scherm met gelijktijdige weergave van 
RPM, tijd, afstand, calorieverbruik, Watt en 
hartslag (Bluetooth 4.0), 12 verschillende 
voorprogrammaties, 32 trainingsniveau’s en 
20 tijdssegmenten.

Deze elliptical is ontworpen voor 
serieuze gebruikers die het beste willen 
in home fitness toestellen.

Dit is dan ook één van de betere com-
merciële modellen voor thuisgebruik.

De lengtepas is uiterst geschikt voor 
grote personen tot 205 cm en is uitge-
rust met scharnierende voetpedalen – 
de pedalen zijn zodanig gepositioneerd 
op de strider om het liften van de hiel 
te beperken. Dit beperkt stress en steun 
op de enkels en voeten.

De XC-160i console is compatibel 
met IOS of Android, zodat u zelf een 
oefensessie kan ontwerpen, program-
meren en trainen waar en wanneer 
het in uw agenda past. Download de 
Kinomap App en start.

20222     Onderlegmat 200 x 100 cm                 20409     Bluetooth hartslagzender   

OPTIES


