
SPECIFIKÁCIÓ ATTRACTIVE ADVANCED
     STANDARD PRÉMIUM

VÁZ
EGYSZÍNŰ   
feketére festett acél váz  

KÉTSZÍNŰ 
alsó váz anthracit szürke, a felső váz világos szürkére festett  

ALSÓKERET ÉS FELSŐ VÁZ EGYEDI SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSBAN
RAL színskálából választható színek, normál vagy mikrostruktúrált felülettel OPCIONÁLIS OPCIONÁLIS

KÁRPIT
KÉTSZÍNŰ 
választható színösszeállítás a standard smartCircle kollekcióból, skai Tundra műbőrből  

KÉTSZÍNŰ 
választható színösszeállítás a prémium smartCircle kollekcióból, magas minőségű skai Pandoria Plus 
műbőrből, izzadságnak is ellenálló bevonattal és antibakteriális felülettel

 

EGY- VAGY KÉTSZÍNŰ KÁRPIT EGYEDI SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSBAN
a teljes skai kollekcióból választható OPCIONÁLIS OPCIONÁLIS

VEZÉRLŐ EGYSÉG
NYOMÓGOMBOS   
ellenállás értékek nyomógombos vezérlése, könnyű és gyors használat, beállított értékek visszajelzése LED 
indikátorral

 

ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
funkciók és ellenállás értékek érintéses vezérlése 7” színes érintő kijelzőn, integrált számítógépes rendszer, 
fejlett beállítások, részleteket lásd alább

 

FELSZERELTSÉG ÉS OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ KOMPONENSEK
AKKUMULÁTOR 
tartós akkumulátor akár egyhetes üzemidővel (rendeltetésszerű használat mellett) állandó hálózati csatla-
kozást nem igényel, kábelmentes napi használat

 

NÖVELT KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOROK (KÉSZLET)
kétszeres üzemidővel (rendeltetésszerű használat mellett) OPCIONÁLIS 

FELHASZNÁLÓI FELÜLET VENDÉG AZONOSÍTÁSSAL
könnyen kezelhető, érintő kijelzőre fejlesztett egyedi vezérlő szoftver 
Tulajdonságok: előre programozott edzés funkciók, edzés idő visszaszámlálás, online kapcsolat a 
szoftveres háttérrendszerrel, online szoftver/firmware frissítés, technikai támogatás a beépített távoli 
elérésen keresztül. Felhasználói adatok, edzésidők és ellenállás értékek tárolása az NFC kártyán és a 
szoftveres háttérrendszerben (felhőben) egyaránt.

 

SZOFTVERES HÁTTÉRRENDSZER (MENEDZSMENT SZOFTVER)
kezelési lehetőségek: vendégek és edzők adatbázisa, NFC kártyák, online órarend, bejelentkezések, 
használati statisztikák megtekintése, üzenet központ

 

ONLINE SZOFTVER TAGOKNAK 
felhasználó barát online szoftver: naprakész napi/heti/havi használati gyakorisági statisztikák egtekintése 
(az NFC kártyán tárolt adatok alapján), online jelentkezés csoportos órára, barátok és tagok meghívása 
kihívásra

 OPCIONÁLIS

MOTOROSAN ÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ
a lábtámasszal felszerelt gépek motoros pozíció állítással  OPCIONÁLIS

SZÍVRITMUS ÉRZÉKELÉS (HRMI) 
a népszerű és bizonyított POLAR HRMI technológiájára építve, kompatibilis a kódolt POLAR jeladó 
övekkel

 OPCIONÁLIS


