
H1830-i ORBITREK MAGNETYCZNY HMS PREMIUM

H1830i HMS to orbitrek magnetyczny wyposażony w innowacyjny komputer z możliwością podłączenia urządzenia mobilnego z 
systemem Android lub iOS. Wystarczy pobrać na swój smartfon lub tablet bezpłatną aplikację DelighTech Fitness APP, by zyskać 
dostęp do interaktywnego centrum informacji i rozrywki. 

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, funkcja Google Street View odpowiada natomiast za realizm podróży. Nowe doświadczenia czekają za każdym zakrętem! 

Orbitrek H1830i HMS należy do prestiżowej serii HMS PREMIUM, charakteryzującej się najwyższą trwałością i najlepszymi 
walorami użytkowymi. Każdy podzespół i element wykończenia produktów z serii HMS Premium został dokładnie zaprojektowany i 
wykonany. W efekcie model H1830i HMS oferuje niepowtarzalne wrażenia z treningów, gwarantując komfort i bezpieczeństwo 
użytkowania. 

Urządzenie zostało wyposażone w elektroniczną regulację obciążenia. Jest to komfortowe rozwiązanie umożliwiające bezgłośny i 
płynny trening. Ergonomiczny kształt konsoli centralnej z dotykowym wyświetlaczem pozwala na zmianę ustawień bez odrywania się 
od ćwiczeń. 

Orbitrek H1830i HMS to również szereg udogodnień zwiększających jego wszechstronność. Są to m.in.: technologia Bluetooth, 
sensory dotykowe do precyzyjnego mierzenia pulsu oraz uchwyt na urządzenie mobilne. Wszystko to sprawia, że orbitrek H1830i 
HMS z pewnością zostanie doceniony przez wszystkich miłośników rekreacji ceniących sobie wygodę i stały dostęp do nowych 
technologii. 

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: 127 cm 
• szerokość: 58 cm 
• wysokość: 160 cm 

• Opór: magnetyczny wewnętrzny 
• Regulacja oporu: automatyczna 
• System hamowania: magnetyczny wewnętrzny 
• Koło zamachowe: 10 kg 
• 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 

• Bluetooth 
• Pomiar pulsu : sensory dotykowe
• Zasilanie sieciowe: 230V 
• Waga: 51 kg 
• Maksymalna waga użytkownika: aż 150 kg 

•

Uwagi:  Gwarancja 24 miesiące 
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