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XC-190

HIGH CALORIE BURNER

ELLIPTICALS

De Compact Trainer XC-190 combineert een continue 
positionering van de lichaamsbalans met een lange stap 
en biedt een wandel / stride-oefening zonder negatieve 
impact op de gewrichten. 

Een serieuze Zero-Impact Cross trainer die dubbel zoveel 
calorieën verbrandt!

PRODUCT ID
SKU : 20502
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ELLIPTICALS XC-190

Maximale belasting 130 kg

Afmetingen  156 x 61 x 177 cm

Gewicht   54 kg

Vliegwiel   10 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

Het hart van de XC-190 is de stille 
magnetische weerstand die HITT (High 
Intensity Training) ondersteunt.

Het Two Stage Drive-systeem zorgt 
voor een betere inertie. En deze hogere 
overbrengingsverhouding biedt ook een 
soepele voorwaartse en achterwaartse 
beweging.

De XC-190 is uitgerust met een continu 
positionerings- en balanssysteem voor 
een Zero Impact Work-Out!

De 540 mm stap en 50 mm Q-factor 
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De XC-190 biedt u een breed scala aan pro-
gramma’s, waaronder manueel, hill interval, 
doeltraining(tijd, afstand, calorieën), 12 
geprogrammeerde runs in 3 trainingsni-
veaus, continu watt training, hartslag en 
geavanceerde cardio-training (My Zone).
Er zijn ook 4 programmeerbare gebruikers-
profielen.

Het LCD-scherm toont tijd, snelheid, 
afstand, tempo, totaal aantal calorieën, 
Watt, weerstandsniveau en hartslag.

betekenen dat u deze crosstrainer kunt 
gebruiken voor wandelen en joggen, 
waardoor deze trainer een geweldig 
alternatief is voor een loopband. Deze 
compacte trainer combineert namelijk 
de traditionele elliptische oefeningen 
met wandelen en joggen zonder impact.

Met deze Stride / Walk-combinatie kunt 
u zich op verschillende spiergroepen in 
het onderlichaam richten in één enkele 
training.

De training van het bovenlichaam 
op de XC-190 is eveneens behoorlijk 
indrukwekkend. 

Om het bovenlichaam en de buikspieren 
tegelijkertijd te trainen, heeft de XC-190 
een multigrip-stuur met dubbele actie.

Met dit stuur kun je comfortabel 
verschillende posities aannemen om 
je te concentreren op de verschillende 
spieren van het bovenlichaam en de 
romp.

20222     Onderlegmat  200 x 100 cm            20409     Bluetooth hartslagzender  

OPTIES


