
AZ M3i SZÉRIA

M3i TELJES 
TESTEDZO

A Keiser folyamatos kihívás elé állítja a fitnesz tudományt, 
azzal, hogy a legerősebb izmot edzi: az agyat.  
Míg a verseny a gép korlátain belül kezdődik és végződik, 
a Keiser az emberi testben rejlő potenciálból indul ki, 
és okosabb technológiát fejleszt a sebesség, hatékonyság 
és biztonság korlátainak elengedésére.

A TUDOMÁNY IS ÚJ  
ÉS A GÉPEK IS JOBBAK.

MERT...
	 OLYAN NINCS,			 	  
 HOGY  
„	ELÉG JÓ”



KEISER
KARDIÓ
Az úttörő, hátsó kerekes M szériás teremkerékpárunk tett minket híressé. 
De ugyanezt a tudományosan bizonyított Keiser minőséget építettük be 
az összes kardio eszközünkbe is – az innovatív új pedálokkal szerelt M3i-től 
az új M5i Strider ellipszis- és az M3i Total Body testedzőig, minden eszközünk 
rendelkezik Bluetooth technológiával.

AZ M3i SZÉRIA

Az M3i TBT tökéletes mindazok számára, akik teljes testedzést 
szeretnének, akik függetlenül szeretnék edzeni az alsó- vagy 
felsőtestet, és akik rehabilitációs célból csak egyetlen végtagot 
szeretnék megdolgoztatni.

Az M3i TBT számos fitnesz- és edzéskörnyezetben használatos, 
mint például:

• otthoni használatra 
• profi csapatoknál, világszerte
• egyetemi sportolóknál, világszerte
• orvosi rehabilitáció során  
• egészségközpontokban

• rendvédelmi szerveknél

• Bluetooth® kapcsolat
• könnyű alumínium lendkerék
• fedélzeti M szériás számítógép
• WATT  és fordulatszám mérése pedálonként
• kerekeken könnyen mozgatható
• TÜV minősítés
• négy irányba állítható üléspozíció
• hangtalan működés
• extrém terhelhetőség
• minimális karbantartás

EGYEDÜLÁLLÓ MÁGNESES ELLENÁLLÁS 
RENDSZERREL TERVEZTÜK,  
AKÁR AZ M3i TEREMKERÉKPÁRT

TULAJDONSÁGOK

MÉRETEK
MAGASSÁG 
52” / 1320,8 mm

HOSSZÚSÁG 
48” / 1219,2 mm

SZÉLESSÉG  
29” / 736,6 mm

SÚLY  
110 lbs / 49,89 kg 

M3i  
TOTAL BODY TRAINER (TBT)

TELJES 
TESTEDZO

További információért keresd a KEISER termékek 
kizárólagos forgalmazóját, a Pure Sports Kft.-t. A KEISER 
által kínált szolgáltatások nálunk magyar és angol 
nyelven elérhetők, a tervezéstől, a terem kialakításán át 
az üzleti stratégián át a terem beindításáig és tovább.

A termékeket és a lehetőséget ingyenes próbaedzéssel 
mutatjuk be látványtermünkben vagy valamelyik 
magyarországi referencia termünkben.

HTTP://PURESPORTS.HU/KEISER/
PROFESSZIONALIS-CARDIO-TERMEKEK/
M3-TOTAL-BODY-TRAINER/

Pure Sports Kft.
2096 Üröm, Levendula u. 6/B 

Orbán Zsolt
 +36 30 994 9448
  orban.zsolt@puresports.hu
  puresports.hu
  fb.com/puresports
  @puresports.hu

EGYEDI 3 HÓNAPOS 
VISSZAVÁSÁRLÁSI 

GARANCIA.


