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O assento extra grande e o guidão ergonômico fazem você se sentir bem na Comfort R, não importa quanto 
tempo você pilote, e a conectividade ViewFit simplifica o rastreamento do treino, para que você possa acompanhar 
seus objetivos. Além disso, a alça de transporte integrada facilita o movimento e o armazenamento da sua bicicleta 
quando você não está se exercitando.

CARACTERÍSTICAS
• Estrutura step-through exclusiva para melhor acessibilidade

• Ecrã inovador da frequência cardíaca Cardio Compass para feedback visual do esforço

• Manoplas ergonomicamente projetados para uma posição confortável das mãos

• Armazenamento exclusivo e de fácil acesso para manter a água e as toalhas ao alcance

COMFORT R

Com o ViewFit, você nunca precisará 
inserir manualmente seus treinos 
novamente, porque sua máquina fará 
isso por você. Vá para ViewFitness.com 
ou faça o download do aplicativo para 
conectar seu equipamento, acompanhar 
seus esforços e compartilhar seu 
progresso.

RODA 7 kg

MANOPLAS Manoplas Ergonômicas

PEDAL
Pedais de auto balanceamento com correias 
ajustáveis

ASSENTO Encosto Ergo e Comfort

AJUSTE DO ASSENTO Horizontal

SISTEMA DE 
RESISTÊNCIA

Freio magnético do BCE

REQUISITO DE 
POTÊNCIA

Adaptador

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA 16 Ajustável Eletronicamente

DIMENSÕES 
(C × L × A)

165 x 64 x 135 cm 

PESO DO PRODUTO 47 kg 

PESO MÁXIMO DO 
USUÁRIO

136 kg 

EXTRAS Modo de economia de energia, rack de 
dispositivo inteligente, Suporte de copo 
antiderrapante

DISPLAY 5.5” LCD

INFORMAÇÕES DE TREINO Tempo, Distância, Calorias, Velocidade, 
RPM, Nível de resistência, Frequência 
cardíaca, Watts, Cardio Compass HR 
Display

PROGRAMAS 12 programas (manual, intervalos, jogos, 
perda de peso, rolamento, cadência, 
aleatória, watts constantes, zona THR,% 
THR, 2 Personalizado)

ENTRETENIMENTO Colunas Sonic Surround, entrada de áudio

ViewFit Conectividade ViewFit 

PASSPORT Passport Ready

FREQUÊNCIA CARDÍACA Alças de contato e receptor sem fio

BIKE RECLINADA PAINEL 


