
ROWER MAGNETYCZNY HMS PREMIUM
M1820i HMS to rower magnetyczny, wyposażony w innowacyjny komputer z możliwością podłączenia telefonu lub tabletu z 
systemem Android lub iOS. Dzięki temu użytkownik uzyskuje dostęp do bezpłatnej aplikacji DelighTech Fitness APP. Software 

gromadzi wszystkie niezbędne dane dotyczące treningu oraz dostarcza niepowtarzalnych wrażeń przy pomocy map Google. 

Aplikacja nie tylko gromadzi wszystkie niezbędne dane dotyczące treningu – dostarcza również niepowtarzalnych wrażeń dzięki 
mapom Google! Hong Kong, Nowy Jork, Barcelona, a może Lazurowe Wybrzeże? Tylko od preferencji użytkownika zależy wybór 
lokalizacji. Za realizm wirtualnych podróży odpowiada Google Street View, wyświetlająca obraz wybranej lokalizacji z poziomu 
ulicy. 

Rower M1820i HMS należy do ekskluzywnej serii HMS Premium. Urządzenie charakteryzuje się najwyższą jakością połączoną z 
najlepszymi walorami użytkowymi. Każdy podzespół oraz element wykończenia został dokładnie zaprojektowany, a następnie 
precyzyjnie wykonany. 

M1820i HMS oferuje niepowtarzalne wrażenia z treningów, gwarantując komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Jednym z atutów 
roweru magnetycznego jest elektroniczna regulacja obciążenia, dzięki której użytkownik nie musi odrywać się od treningu w celu 
zmiany ustawień. Z kolei ergonomiczne siodełko pozwala na przyjęcie pozycji w pełni dostosowanej do indywidualnych preferencji. 

Wygodę użytkownika zapewnia wielofunkcyjna konsola centralna z dotykowym wyświetlaczem i szeregiem udogodnień. Zaliczają 
się do nich m.in.: półka na tablet lub smartfon, interfejs Bluetooth, gniazdo audio oraz port USB. Urządzenie posiada sensory 
dotykowe służące do mierzenia pulsu. 

Projektanci pomyśleli również o fanach Facebooka i Twittera. Za pośrednictwem wspomnianych mediów społecznościowych, 
aplikacje pozwalają swobodnie dzielić się swoimi osiągnięciami ze znajomymi. Wszystko to sprawia, że rower M1820i HMS jest 
idealną propozycją zarówno dla miłośników rekreacji, jak i nowinek technicznych. 
Funkcje:

• Wyświetlacz: 
• obsługa bezpłatnej aplikacji DelighTech Fitness APP 
• czas 
• skan 
• dystans 
• prędkość 
• kalorie 
• puls 
• watt (moc) 
• HRC 
• body fat (pomiar tkanki tłuszczowej) 

•

Specyfikacja:

• Wymiary po rozłożeniu: 
• długość: 100 cm 
• szerokość: 56 cm 
• wysokość: 150 cm 

• Opór: magnetyczny wewnętrzny 
• Regulacja oporu: automatyczna 
• Koło zamachowe: 9 kg 
• Regulacja siodełka: pion i poziom 
• Komputer z obsługą aplikacji DelighTech Fitness APP 
• Wymagania systemowe: 

• Android 2.3 lub nowszy z obsługą Bluetooth 
• APPLE iOS z obsługą Bluetooth wersja 4.0 

• Półka na tablet lub smartfon 
• Bluetooth 
• Gniazdo 3,5 mm 
• Pomiar pulsu: 

• sensory dotykowe 
• pas telemetryczny (brak w zestawie) 

• Gniazdo USB 
• Pedały z paskami 
• Zasilanie sieciowe: 230V 
• Waga: 36,5 kg 
• Maksymalna waga użytkownika: 150 kg 

Uwagi:  Gwarancja 24 miesiące 
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