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A bike vertical Titanium BP325 é a combinação perfeita de um painel eletrônico avançado e uma biomecânica 
ideal. Pode ser utilizada em todos segmentos pois é um produto profissional. Com uma estrutura robusta 
e sistema eletromagnético de carga, possui variados programas motivacionais para que o seu treino fique 
ainda mais interessante.

Especificações
Alimentação: Adaptador bivolt
Sistema de carga: Eletromagnético
Níveis de resistência: 16 níveis com ajuste eletrônico
Painel: Módulo Multifuncional LCD
Programas motivacionais: 17 programas com variação do nível de treinamento
Frequência cardíaca: Hand grip pulse (placas de pegada)
Dimensões em uso do equipamento (CxAxL): 120cm x 157cm x 50cm
Peso do equipamento: 60kg
Peso máximo do usuário: 150kg

Sistema de carga
Eletromagnético: Ajuste eletrônico dos 16 níveis de resistência. Esse sistema proporciona um exercício 
suave, uniforme e silencioso. Muito mais conforto para o seu treino, com um aumento gradativo e seguro 
sem variações bruscas de carga.

Sistema de transmissão
A correia Poly-V especial utilizada nesse equipamento assegura um exercício sem ruídos e uma perfeita 
transferência de força.

Assento ajustável
Banco com desenho ergonômico muito confortável. Os ajustes verticais e horizontais permitem que várias 
pessoas com diferentes estaturas utilizem a bike com o máximo de comforto.

Sensor de batimento cardíaco
Hand Grip Pulse: placas com pegada ergonômica para controlar a sua pulsação durante o treinamento. 
Treine na frequência cardíaca correta e tenha resultados mais rápido.

Pedais
Pedais largos e equipados com cintas de segurança ajustáveis proporcionam uma pedalada mais confortável 
e segura ao usuário. As cintas de segurança evitam que os pés escapem e ajudam na transmissão de força.

Painel
Painel em LCD. Todas as informações importantes como: velocidade, distância, tempo, calorias, RPM, nível 
de resistência e frequência cardíaca são claramente indicados.

Programas motivacionais
17 programas, incluindo treinos com diferentes níveis de dificuldade. A cada semana um desafio novo para 
você.

Perfil indicado
Profissional.

Garantia
3 anos para estrutura, 1 ano para demais partes, peças e pintura*.
*Uso dentro do perfil indicado, conforme certificado de garantia.

Um dos painéis mais modernos da categoria
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