
Elíptico EP335



O elíptico Titanium EP335 foi projetado para permitir maior estabilidade, suavidade e um exercício 
envolvente, seja qual for o seu nível de condicionamento físico. Possui uma estrutura robusta e um painel 
capaz de suportar os danos causados pelo suor, proporcionado altíssima durabilidade no ambiente de 
academia.

Especifi cações
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): 180cm x 182cm x 70cm
Peso do equipamento: 105kg
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.

Braços móveis
Total body workout: Opção de utilizar os braços articulados para exercitar também os membros superiores, 
aumentando ainda mais a intensidade do seu treino.

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 para que você emcontre a posição mais comfortável para realizar o seu exercício. Maior 
adptabilidade para os diferentes perfis de usuários.

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.

Projetado para permitir maior estabilidade, suavidade e um exercício envolvente

www.titaniumfitness.com.br

Elíptico EP335


