
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA T60 BIEŻNIA 
Powierzchnia biegowa 160 x 51 cm 
Kąt nachylenia 0% - 15% 
Prędkość 0.8 - 20km/h 
Silnik 3KM AC 
Kontrola silnika Cyfrowa 
Blat  2,5cm dwustronny 
Amortyzacja Ultra- Zone 
Pas 2 warstwowy 
Wałki 76 mm z łożyskami  
Konstrukcja Stalowa 
Max. waga Użytkownika 159kg 
Wymiary  214 x 82 x 144cm 
Waga 150kg 
Dodatkowe informacje - Dwa uchwyty na bidon 
  - Kółka transportowe 
WYŚWIETLACZ   

Wyświetlacz 10x14 Zółto/Zielony wyświetlacz LED profilu ćwiczenia, Czerwony wyświetlacz 
alfanumeryczny oraz wyświetlacz HR Zone  

Wyświetlane informacje Czas, Tempo, Kąt nachylenia, Dystans, Prędkość, Poziom, Kalorie, MET's, Puls 
docelowy oraz aktualny, Profil ćwiczenia 

Programy 
Manual, Interval, Goal ( Program sterowany funkcjami: Czas lub Dystans lub 
Kalorie), Random, Heart Rate ( Program sterowany pulsem (Target HR, Weight 
Loss w tym Test BMI), Fitness Test 

T60 To bieżnia przeznaczona do użytku komercyjnego. 

T60 wyróżnia nowoczesna i elegancka stylistyka. Solidna 
konstrukcja, niezawodny silnik AC gwarantują niezawodność 
oraz bezawaryjną pracę. Dwuwarstwowy, gruby pas biegowy o 
dużej powierzchni (160x51cm) zapewnia komfort podczas 
ćwiczenia. Antypoślizgowe boczne pasy, poręcze i przycisk 
awaryjnego zatrzymania zapewniają maksymalny poziom 
bezpieczeństwa podczas ćwiczenia.  

T60 To profesjonalna bieżnia dla najbardziej wymagających. 
Aby otrzymać najdokładniejsze wyniki treningu, bieżnia została 
wyposażona w komputer treningowy sterujący najważniejszymi 
parametrami. Wyświetlacz LED oferuje prostą i łatwą obsługą, 
jednocześnie daje dostęp do różnorodnych programów 
treningowych.  



 

CECHY SZCZEGÓLNE  
 

 

WYŚWIETLACZ LED 

Duży, czytelny wyświetlacz LED zapewnia prostą obsługę.   

Maksymalną kontrolę nad przebiegiem treningu zapewnia dostęp do 
takich funkcji jak: Czas, Tempo, Kąt nachylenia, Dystans, Prędkość, Poziom, 
Kalorie, MET's, Puls docelowy oraz aktualny, Profil ćwiczenia. 

Osobne okienko wskazuje strefę pulsu docelowego i aktualnego, by 
Użytkownik cały czas kontrolował swoje tętno.  

Duża ilość programów treningowych, w tym Fitness Test, Programy 
sterowane tętnem, program interwałowy sprawiają, że każdy trening 
będzie inny, ciekawy, a przez to będziesz bardziej zmotywowany do 
wysiłku.  

 

 
 

SILNIK AC O MOCY 3KM   

Silniki Johnson Drive sterowane są cyfrowo i chłodzone, co gwarantuje 
długą i bezawaryjną pracę. Mocny silnik AC sprawi, że bieżnia będzie działa 
niezawdonie nawet podczas najbardziej wymagających  treningów. Silniki 
wykorzystywane w bieżniach Vision Fitness charakteryzuje znakomita 
wydajność, bezawaryjność oraz ciche i dynamiczne działanie    

 

 
 

KOMFORT PRZEDE WSZYSTKIM!  

Wałki o średnicy 76mm, gruby pas biegowy 2,5mm  zapewniają 
maksymalny komfort oraz ochronę stawów podczas ćwiczenia.    

 

 
 

CZUJNIKI POMIARU PULSU NA UCHWYTACH  

Czujniki zostały umieszczone na poręczy przed monitorem, co umożliwia 
kontrolę tętna w łatwy i szybki sposób.  
 
*Pamietaj, że wynik pomiaru jest przybliżony, a na wynik mogą mieć wpływ takie czynniki jak: moc 
uchwytu, pot..itd.    

 

 
 

DUŻA POWIERZCHNIA BIEGOWA, MASYWNA KONSTRUKCJA 

Powierzchnia biegowa o wymiarach 160x51cm zapewnia bezpieczeństwo oraz 
komfort podczas treningu.  Bieżnia posiada masywną konstrukcję, która 
zapewnia jej stabilność podczas ćwiczeń i pozwala całkowicie skoncentrować 
się na osiągnięciu dobrego czasu i przebyciu dużego dystansu. 

 

 
 

TELEMTRYCZNY SYSTEM POMIARU PULSU  

Bieżnie Vision Fitness sa komptybilne z systemem Polar. Telemetryczny 
system pomiaru pulsu jest niezbędny do przeprowadzenia treningu w oparciu 
o programy HRC – sterowane tętnem Użytkownika.    


