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A TUDOMÁNY IS ÚJ  
ÉS A GÉPEK IS JOBBAK.
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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.



Az úttörő, hátsó kerekes M szériás teremkerékpárunk tett minket híressé. 
De ugyanezt a tudomány által igazolt Keiser minőséget terveztük az összes 
kardio eszközünkbe is –  az M3i  az innovatív új pedálokkal, az új M5i Strider 
ellipszis, és az M3i Total Body, mind Bluetooth® technológiával felszerelt.

AZ M SZÉRIA

KEISER megoldás: az M5i Strider elliptikus tréner, amely otthoni 
használatra és hatékony csoportos edzésekre készült, azokat az 
egyedi előnyöket is tartalmazza, amelyek az M3i sikerét hozták.

Az M5i Strider kompakt, könnyen mozgatható, használata 
egyszerű. Csoportos ellipszisedzésekre terveztük, ami az 
egyik legújabb és legfelkapottabb trendnek számít a fitnesz 
iparágban. A csoportos ellipszisedzések egyre népszerűbbek 
Európában, és az új M5i Striding programunkkal szórakoztató 
és hatékony edzést nyújtanak bárki számára.

A KEISER M3i BELTÉRI KERÉKPÁR 
SIKERÉNEK ÉS AZ ELLIPSZISTRÉNER ÚJ 
PROGRAMOZÁSÁNAK KÖSZÖNHETOEN 
AZONNAL JELENTKEZETT AZ IGÉNY  
EGY EGYEDI KEISER ESZKÖZRE, AMELY  
A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERT EDZI

• Bluetooth vezeték nélküli technológia
• könnyen mozgatható
• vizespalack tartó
• alsó-és felső test edzése
• nem igényel áramot, környezetbarát
• párnázott, mozgatható kormány
• Polar kompatibilis
• csúszásmentes szalag
• kopásmentes mágneses ellenállás
• egyszerű beüzemelés
• 24 fokozatban állítható ellenállás
• rögzíthető edzésadatok
• WATT alapú teljesítmény mérés

TULAJDONSÁGOK

MÉRETEK
MAGASSÁG 
72” / 1829 mm

HOSSZÚSÁG
38” / 965 mm

SZÉLESSÉG  
28” / 711 mm

SÚLY  
135 lbs / 61,24 kg 

M5i  
STRIDER

KEISER
KARDIÓ

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/
M5-CROSSTRAINER-ELLIPSZISJARO/
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