


Projetada para exercícios de caminhadas ou corridas 
avançadas, a ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH
é perfeita para a realização de treinos cardiovasculares
em sua casa, academia ou estúdio.



Projetada para exercícios de cardio mais
avançados, a ESTEIRA REEBOK SUBLITE TOUCH
preenche a lacuna entre ginástica e exercício em casa. 
Em comparação com as esteiras tradicionais DC, o motor
AC 4HP da Esteira Rebook SubLite, é mais potente e segura,
permitindo aumentar a intensidade e duração de seu treino



Com uma Tela Touchscreen de 10,1 polegadas, o InterAct Console
fornece feedback e programas detalhados para o desempenho total.
Sua função de conectividade possui integração com aplicativos como:
 Netfl ix  Facebook  YouTube
Potentes alto-falantes de 5w para reproduzir suas músicas e vídeos em alta qualidade.

Tela Touchscreen



Compatível com o Reebok Fitness App, você pode personalizar e armazenar
seus treinos ao mesmo tempo que realiza virtualmente rotas da vida real.
O console também é equipado com uma função Real View Sport que oferece
3 cenários em realidade simulada. 



Com a tecnologia SUBLITE incorporada, o deck reduz
o impacto nas articulações de cada passada.
A exclusiva “manta” de corrida ortopédica é feita de material
denso e aderente, combinando para oferecer total conforto
e estabilidade para uma ótima plataforma de corrida.



Suporte para “tablets”
ajustável (até 7.3”)

Rodas de transporte
integradas

Ventilador de refrigeração 
ajustável

Teclas de atalho
de velocidade e inclinação

Pegadas de mão macias
e acolchoadas

Manta de corrida Ortopédica
com tecnologia de amortecimento 

SUBLITE Reebok

Entrada para MP3,
com auto-falantes de 5W

Bandeja de borracha
e suporte para garrafa

152 x 52 cm
de superfície de corrida

18 Níveis de inclinação

Tela LCD touchscreen
de 1 O. 1” LCD

7 modos de treino 
ajustáveis

• Motor AC de 4HP com velocidade de até 20km/h
• Função de execução de ritmo personalizável
• Peso máximo do Usuário 160kg
• Peso do equipamento: 120KG 
• Dimensões: 190(Comprimento) x 83 (Largura) x 160 (Altura)
• Voltagem: 220v
• 5 Anos de garantia, conforme manual do proprietário
• Perfi l Indicado: Profi ssional

• Conectividade:
   Netfl ix, Facebook, YouTube entre outros
• Console “lnterAct” habilitado para internet
• Compatível com APP Reebok Fitness
• Hub de mídia com carregador USB e conector
   de fone de ouvido




