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O exclusivo elíptico Octane Fitness Q35x, sucesso de vendas nos EUA já ganhou múltiplos prêmios e é massivamente 
elogiado por todos seus usuários. Reconhecido como um cross trainer inovador, o Q35x foi projetado com base 
na precisa biomecânica humana, oferecendo aos seus usuários um movimento natural, sem causar estresse as 
articulações, o que é ideal para todos os níveis de exercícios.

Especifi cações
Voltagem: 110v e 220v
Alimentação: Adaptador (Fonte de 9v)
Sistema de carga: Eletromagnético
Níveis de resistência: 20 níveis com ajuste eletrônico
Programas motivacionais: 8 programas, incluindo o exclusivo X-Mode
Frequência cardíaca: Hand grip pulse (placas de pegada).
Dimensões em uso do equipamento (CxLxA): 200cm x 68cm x 150cm
Peso do equipamento: 95kg
Peso máximo do usuário: 136kg

Pedais
Pedais grandes que se adaptam a qualquer perfi l de usuário. Suas borrachas macias fornecem uma superfície 
segura e aderente, ao mesmo tempo em que possibilitam as pessoas a maximizarem seus esforços.
O conforto do usuário é assegurado com o espaçamento mínimo dos pedais de forma que o quadril não tenha que 
se mover lateralmente e sobrecarregar a lombar.

Braços móveis
Projetados após extensiva pesquisa biomecânica, os braços móveis do Q35x permitem um movimento natural 
inacreditável que incentiva você a utilizar peitorais, costas, ombros, bíceps e tríceps, para colher as recompensas 
de um verdadeiro treinamento de todo o corpo. Tudo isso sem desgastar a região lombar e quadris.

Programas motivacionais
8 programas motivacionais para que você varie seus treinos constantemente. A cada semana um novo desafi o.

Workout boosters
Exclusivos programas de treinamento intenso que combinam a atividade cardiovascular com exercícios de força 
para todo o corpo. X-Mode®, GluteKicker® and ArmBlaster® proporcionam esta incomparável sensação para a 
parte superior e inferior do corpo.

X-mode
Esta ótima ferramenta motivacional mantém o seu treino novo e empolgante em qualquer programa. A cada 2 
minutos, o X-Mode® entra em ação, avisando você para combinar desafi os diferentes.

Cross Circuit
Combine exercícios aeróbicos e exercícios de força em um equipamento só! Em apenas uma sessão, você pode 
trabalhar resistência cardiovascular, moldar e tonifi car o corpo. (Acessórios para CROSS CIRCUIT não inclusos).

Sensor de batimento cardíaco
Hand grip pulse: placas com pegada ergonômicas para controlar a sua pulsação durante o treino. Treine na 
frequência cardíaca correta e obtenha resultados mais rápidos.

Conveniência
Possui suporte de garrafas, facilitando a hidratação durante o treino, porta-utilitários e rack de leitura.

Perfi l indicado
Profissional.

Garantia
02 anos (estrutura) e 01 ano (demais partes-peças/pintura). 
*Uso dentro do perfi l indicado, conforme certifi cado de garantia. 
**Taxa de visita técnica não está inclusa na garantia.
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