
BE2235 BIEŻNIA ELEKTRYCZNA HMS

BE2235 HMS jest kompaktowym produktem wyposażonym w antypoślizgowy pas bieżny i silnik z automatyczną regulacją 
prędkości. Produkt został wykonany z materiałów najlepszej jakości. 

To stabilne oraz bezpieczne urządzenie, które zostało przystosowane do prowadzenia treningu w warunkach domowych. 

Dzięki swoim rozmiarom oraz systemowi amortyzatorów, konstrukcja zapewnia komfortową przestrzeń do ćwiczeń. 

Ergonomiczny pulpit sterujący, pozwala wygodnie zarządzać funkcjami komputera, takimi, jak m.in.: czas, prędkość i dystans. Dla 
wygody użytkowania wyposażono go w przyciski szybkiego wyboru, pozwalające na zmianę parametrów treningu bez odrywania się 
od niego. 

Na tym nie koniec! Bieżnia BE2235 HMS posiada szereg innych udogodnień. Są to: sensory dotykowe służące do wykonywania 
precyzyjnych pomiarów pulsu, czy uchwyt na tablet oraz system składania. Ta ostatnia funkcjonalność z pewnością zostanie 
doceniona przez osoby ceniące oszczędność miejsca. 

Trening z bieżnią BE2235 HMS jest efektywnym sposobem na rozwinięcie mięśni nóg oraz zwiększenie wydolności organizmu. 
Regularne ćwiczenia pozwolą poprawić krążenie krwi, przepływ tlenu w organizmie oraz absorpcję składników odżywczych. 

Specyfikacja:

• Wymiary produktu: 
• długość: 151 cm 
• szerokość: 70 cm 
• wysokość: 145 cm 

• Wymiary produktu po złożeniu: 
• długość: 64 cm 
• szerokość: 70 cm 
• wysokość: 145 cm 
• Antypoślizgowy pas bieżny 
• Wymiary pasa bieżnego: 

• długość: 120 cm 
• szerokość: 40 cm 

• Zakres prędkości: 1 - 13 km/h 
• Liczba poziomów nachylenia pasa bieżnego: 0 - 3 
• Automatyczna regulacja prędkości 
• Możliwość składania bieżni 
• System bezpieczeństwa 
• Półka na tablet lub smartfon 
• Głośniki: 2 szt. 
• Gniazdo Audio 3,5 mm – dołączony kabel 
• Możliwość podłączenia odtwarzacza Mp3 
• Dwie półki na bidon 
• Przyciski szybkiej regulacji prędkości 

• System amortyzacji 
• Dotykowe sensory pulsu 
• Rolki transportowe 
• Silnik: 1 HP 
• Zasilanie sieciowe: 230V 
• Waga produktu: 47,7 kg 
• Maksymalne obciążenie produktu: 125 kg 

Funkcje komputera:

• czas 
• prędkość 
• dystans 
• skan 
• kalorie 
• puls 
• 12 programów treningowych 

Uwagi:  Gwarancja 24 miesiące 
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