
Elíptico Titanium EC37



O Elíptico Titanium EC37 oferece todos os recursos e conforto que uma Elíptico precisa ter. Seu sistema de 
carga eletromagnético de acionamento mecânico é perfeito para um treinamento eficiente e seguro. Com 
um painel fácil, intuitivo e com controle da freqüência cardíaca, você poderá acompanhar seu treino com 
mais precisão, atingindo assim seu objetivo. Seu design e cor irão combinar perfeitamente em um Fitness 
Center Titanium.

Especificações
Alimentação: 2 Pilhas AA
Sistema de carga: Eletromagnético de Acionamento mecânico (knob)
Níveis de resistência: 8 Níveis 
Frequência cardíaca: Hand grip pulse (placas de pegada)
Dimensões em uso do equipamento (CxLxA): 146cm x 71cm x 171cm
Peso do equipamento: 50 kg
Peso maximo do usuário: 120 kg

Sistema de carga
Eletromagnético de Acionamento mecânico: Ajuste mecânico dos 8 níveis de resistência. Esse sistema 
proporciona um exercício suave, uniforme e silencioso. Muito mais conforto para o seu treino, um aumento 
gradativo e seguro sem variações bruscas de carga.

Sistema de transmissão
A correia Micro-V especial utilizada nesse equipamento assegura um exercício sem ruídos e uma perfeita 
transferência de força. Faça o seu exercício escutando músicas e vendo seu programa de TV favorito.

Guidão
Guidão fixo e braços móveis permitem o ajuste do corpo durante o exercício, proporcionando uma melhor 
adptabilidade para os diferentes perfis de usuários. 

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 ergonômicas para controlar a sua pulsação durante o treinamento. 
Treine na freqüência cardíaca correta e tenha resultados rapidamente.

Pedais
Pedais largos para que você encontre a posição mais confortável para realizar o seu exercício. Maior 
adaptabilidade para os diferentes perfis de usuários.

Transporte
Duas rodinhas dianteiras acopladas na base para facilitar a movimentação. Liberdade para fazer o exercício 
em qualquer local sem esforço.

Painel
Painel em LCD com uma janela. Todas as informações importantes como: velocidade, distância, tempo, 
calorias e freqüência cardíaca são claramente indicados.

Sistema Knob
O sistema de ajuste de carga mecânico é robusto, de uso fácil e independe de energia elétrica.
Por não ser ligada na tomada, ela pode se adaptar com facilidade em qualquer sala de fitness mesmo com 
espaços reduzidos.

Perfil indicado
Condomínios | hotéis.

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

Combinação perfeita de um painel eletrônico avançado 

www.titaniumfitness.com.br
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