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PREDSTAVITEV

Kettler S-FIT

Treniraj pametno!
..Z linijo RACER S ste prvič doživeli revolucionarno tehnologijo S-FIT priznanega proizvajalca Kettler, ki nam omogoča povezovanje
sobnega kolesa s skupnostjo fitnesa KETTFIT in uporabo aplikacije KETTLER S-FIT na svojem pametnem telefonu..

Zdaj so na vrsti novi modeli, ki prestopajo še v
svet ekliptičnih trenažerjev, da bo vaša vadba v
dnevni sobi še lagodnejša. Spomnimo se: glavna
prednost povezanih sobnih naprav za fitnes Kettler je prav v njihovem motivacijskem efektu. Precej drugače je, ko vidite, kje v primerjavi s svojimi
vrstniki stojite in koliko ste izboljšali rezultate od
lanskih naporov. Vse to vam na pregleden način
servira z napravami Kettler povezljiva aplikacija SFIT (brezplačna za iOS in Android), ki ne spregleda nobene vadbe. Domača vadba je pravkar
postala družabna, saj boste lahko enostavno
planirali, urejali in delili svoje dosežke s treningov.
S-FIT je revolucionaliziral svet fitnesa in vsak dan
motivira več ljudi za zdrav življenjski slog.
Komplet je enostaven za uporabo. Njihov moto
je »Just climb on, turn it on and go!« (splezaj gor,
vklopi in pojdi). Opremljen je namreč z
minimalistično stekleno upravljavsko ploščo,
občutljivo na dotik, kjer nastavite težavnostno
stopnjo, spremljate pot in srčni utrip (zanimiva
funkcija je pulse e-hold – ko dosežete želen srčni
utrip, le kliknete na gumb in ga nato lažje ohranjate), za več funkcionalnosti in pametnih statistik
pa dodate še svoj pametni telefon ali tablico, ki
bo skrbno zabeležila vaš vsak gib in ga poslala na
Kettlerjeve strežnike, da bodo rezultati v realnem
času na voljo vam in vašim prijateljem.
Kettlerjeva aplikacija S-FIT deluje v treh načinih:
Fun, Challenge in Expert. V načinu Fun boste
spremljali, koliko burgerjev in kokakole ste že
pokurili, v načinu Challenge boste tekmovali po
realističnih progah, medtem ko bo način Expert
predstavil najbolj detajlno analizo vašega treninga.
Kot omenjeno, so se začetniku linije RACER S
zdaj pridružili še ERGO S, SKYLON S, in UNIX S.

Kettler RACER S
Novi RACER S s Kettlerjevim programom World
Tours 2.0 pretvori vašo dnevno sobo v dirkališče!

va na računalniškem zaslonu: modra pomeni,
da primerni srčni utrip med vadbo še ni
dosežen, zelena prikazuje optimalni srčni utrip,
rdeča pomeni, da je srčni utrip med vadbo previsok. Sobno kolo ima transportna kolesa za
lažje prestavljanje po prostoru in izravnavo
višine. Ušesna priponka za merjenje srčnega
utripa je priložena.

Kettler ELIPTIC UNIX S
Dirkalno sobno kolo vas bo ohranjalo fit in vas
med vadbo hkrati zabavalo. Kettler RACER S je
dobitnik nagrade ISPO AWARD 2013 – gre za
najboljšo inovacijo v sferi športne opreme. Sobno kolo Kettler RACER S ima indukcijski zavorni
sistem v razponu moči od 25 do 600 vatov, z aplikacijo S-Fit pa poveča zavoro še na 1.000 vatov.
Teža vztrajnika je 18 kilogramov. Sobno kolo
ima horizontalno in vertikalno nastavitev krmila
in sedeža, tako da si lahko uporabnik čim bolj
nastavi položaj na sobnem kolesu. Kolo ima tudi kombinirana pedala. Novo triatlonsko krmilo
ima na koncu ročice, s katerimi si povečujete
oziroma znižujete obremenitev. Prsni pas za
merjenje srčnega utripa je priložen.

Eliptik Kettler Unix S je visoko kakovostna naprava, primerna za zahtevne uporabnike in redno
uporabo. Izdelana je z veliko pozornosti in je
ena boljših v svoji kategoriji. Eliptik UNIX S ima
indukcijski zavorni sistem, odlikujejo pa ga tudi
premične stopalke EXT. Vadba na Eliptiku je
podobna teku na smučeh ali nordijski hoji. Eliptik ima osvetljen vadbeni računalnik z zaslonom
TFT. Naprava ima priložen prsni pas za merjenje
srčnega utripa.

Kettler AXIOM
Sobno kolo Kettler AXIOM je kolo, ki ponuja nekaj več. Računalnik z mnogimi funkcijami, pa
vendar enostaven za upravljanje. Zasnovan je
po najvišjih standardih, izstopa pa s svojim dvojnim držalom, nizkim pristopom, po višini nastavljivim večstopenjskim krmilom in ergonomsko oblikovanim želiranim sedežem. Sobno kolo
AXIOM ima indukcijski zavorni sistem in 10-kilogramski vztrajnik. Raznolikost programov bo
zadovoljila še tako zagnane vadbene navdu
šence. Funkcija HeartRateLight (HRT) deluje tako, da se glede na vaš srčni utrip spreminja bar-

Kettler ELIPTIC SKYLON S
Eliptik Kettler Skylon S je zložljiv Eliptik s trdno konstrukcijo, ki omogoča predvsem optimalen prihranek prostora v vaši dnevni sobi ali domačem
prostoru za vadbo. Eliptik ima osvetljen vadbeni
računalnik na dotik in indukcijski zavorni sistem z
20-kilogramskim vztrajnikom. Eliptik ima priložen
prsni pas za merjenje srčnega utripa. 
(P. R.)
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