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T101

ESTEIRA

ESTRUTURA FeatherLight Folding

ÁREA DE CORRIDA 140 x 51 cm 

AMORTECIMENTO Amortecimento de resposta 
variável

MOTOR 2.5 HP

VELOCIDADE 0.8 – 18 km/h 

INCLINAÇÃO 0 – 10%

DIMENSÕES
(C × L × A)

180 x 85 x 148 cm

DIMENSÕES DOBRADA
(C × L × A)

116 x 85 x 154 cm 

PESO DO PRODUTO 82 kg 

PESO MÁXIMO DO 
USUÁRIO

124 kg 

ESPECIFICAÇÕES

PAINEL

DISPLAY 3 Red LED

INFORMAÇÕES DE 
TREINO

Tempo, Distância, Inclinação, Velocidade,
Calorias, Frequência Cardíaca

PROGRAMAS 41 Programas, incluindo: Manual,
Perda de peso, tempo, distância, calorias

FREQUÊNCIA CARDÍACA Apertos de mão para contato, receptor sem fio

EXTRAS Alto-falantes Bluetooth, Ventilador, 
Carregamento USB (1A / 5V), Modo de 
Economia de Energia, Suporte para Garrafa, 
Conector de Entrada / Saída de Áudio, Rack para 
Tablet / Leitura

Desempenho 
Simplesmente 
Sofisticado 
Esta esteira mais vendida é a favorita por 
um motivo. Com alto-falantes Bluetooth, 
ventilador integrado, fácil montagem e 
estrutura dobrável, a T101 é um ótimo 
equilíbrio de recursos, qualidade e valor.

• Ótima para quem gosta de caminhadas 
ou corridas leves que desejam um 
treino simples e sem complicações

• A fácil montagem de 15 apenas 
minutos permite que você comece 
a se exercitar rapidamente

• Estrutura dobrável em uma etapa para 
fácil transporte e armazenamento

• Suporte para tablet de duas posições e 
ventilador embutido para maior comodidade

Dobramento FeatherLight
Obtenha a robustez de uma esteira tradicional 
com a conveniência de uma estrutura 
dobrável, graças ao nosso sistema hidráulico 
de dobragem sem esforço que facilita o 
armazenamento fácil entre os treinos.

Amortecimento de resposta variável 
Assim como um tênis de corrida, uma esteira com 
nosso exclusivo sistema de amortecimento de três 
zonas oferece a quantidade ideal de flexibilidade 
e suporte em todas as fases do seu ritmo.


