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AANDACHT VOOR DESIGN

EENVOUDIGE AANPASSING
VAN DE WEERSTAND

Het frame van natuurhout en gehard
staal biedt een perfect evenwicht
tussen elegantie en duurzaamheid.
De Row HX past in elk interieur
en is een fitnesstoestel dat best
gezien mag worden.
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Er zijn vier weerstandsniveaus die
u eenvoudig met een draaiknop kunt
selecteren, zonder gedoe met het
toevoegen en afvoeren van water.
Dankzij de eenvoudige aanpassing is
het toestel te gebruiken door meerdere
gebruikers die zichzelf kunnen uitdagen
met diverse intensiteitsniveaus.

De Row HX™ Trainer is ideaal
voor een weinig belastende
totale lichaamstraining
bij u thuis. Het schitterende
ontwerp vormt een prachtige
aanvulling op elk interieur. De
Fluid Technology-weerstand
zorgt voor een soepel en
natuurlijk gevoel. De Row HX
is geschikt voor de hele familie
en biedt een hoogwaardige
training, gewoon bij u thuis.
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NATUURLIJK GEVOEL
Het unieke Fluid Technologyweerstandssysteem voelt soepel
en natuurlijk aan en biedt van begin
tot eind een consistente weerstand
tijdens elke roeislag.

COMPACT EN EENVOUDIG
TE VERPLAATSEN
Eenvoudig te verplaatsen. Past dankzij
het compacte formaat in elke ruimte.
De roeimachine is nog geen 213 cm
hoog wanneer deze verticaal wordt
opgeslagen.

CONSOLESCHERM
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ROW HX TRAINER
SPECIFICATIES
BASISSPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES
83,85 x 20,47 x 22,04"
(213 x 52 x 56 cm)

Productafmetingen

Pakket om hartslag bij te houden
(ontvanger en borstband)

Zonder water:
32,2 kg

Gewicht van het toestel
(gemonteerd)

Met water:
49,0 kg

Maximaal gebruikersgewicht

150 kg

Afmetingen doos: grote doos
(1 van 2)

39,76 x 22,04 x 23,0"
(101 x 56 x 58,5 cm)
87,79 x 6,37 x 3,14"
(223 x 16,2 x 8 cm)

Afmetingen doos: doos met rail
(2 van 2)
Fluid Technology-weerstand

Ja

Weerstandsniveaus
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Verticale opberging

Ja
83,85 inch
(213 cm)

Hoogte bij verticale opslag

11,5 inch
(29 cm)

Afstand: zitje tot vloer

Optioneel

Tijd, afstand, slagen per minuut,
tussentijd op 500 meter, calorieën
per uur en wattage. Hartslagmeter
beschikbaar met optionele
ontvanger en borstband

Uitlezingen

Verstelbare voetenplank
met bandjes

Ja

Transportwielen

Ja

Stroomvereisten

2 AA-batterijen

Ergonomische handgreep

De handgreep heeft een hoek
om de spanning op handen, polsen
en armen te verminderen en is door
de brede grip geschikt voor alle
gebruikers

Opslagstandaard

Optioneel

GARANTIE
Frame

5 jaar

Reservoir en dichtingen

3 jaar

Mechanische onderdelen

2 jaar

Alle overige onderdelen,
inclusief de console

1 jaar

Arbeidsuren

1 jaar

LIFE FITNESS–ROEIMACHINES
Row HX Trainer
Schitterend ontwerp vormt een prachtige
aanvulling op elk interieur.

Row GX Trainer
Biedt een doeltreffende low-impact totale
lichaamstraining thuis, voor sporters van elk niveau.

• Houten frame
• Rail uit twee delen
• Instelbare weerstand
• 4 instelniveaus
• Consolescherm
• Optionele hartslagmeter

• Aluminium frame
• Rail uit één deel
• Instelbare weerstand
• 1-16 instelniveaus
• Consolescherm
• Optionele hartslagmeter
• Professionele kwaliteit

LENGTE:
84 INCH
(213 cm)

HOOGTE BIJ
VERTICALE OPSLAG:
83,85 inch (213 cm)

HOOGTE VAN HET ZITJE:
11 inch
(28 cm)

MAXIMAAL
GEBRUIKERSGEWICHT:
330 lbs (149,7 kg)

LENGTE:
77 INCH
(195 cm)

HOOGTE BIJ
VERTICALE OPSLAG:
71 inch (181 cm)
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HOOGTE VAN HET ZITJE:
20 inch
(51 cm)

MAXIMAAL
GEBRUIKERSGEWICHT:
330 lbs (149,7 kg)

