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PEAK TRAINER HT5.0

Projetado para pessoas ocupadas que precisam aproveitar ao máximo seu tempo 
de exercícios em casa, o Peak Trainer envolve todo o corpo para maximizar o tônus 
muscular e queimar mais calorias do que outras plataformas de cardio. A programação 
integrada do Sprint 8 HIIT é cientificamente comprovada para reduzir significamente .

• Ideal para exercícios de baixo impacto e alta intensidade que maximizam 
as calorias queimadas e melhoram o tônus   muscular geral 

• O design exclusivo da suspensão oferece uma experiência de 
exercício suave que imita a sensação de uma caminhada real

• Braços posicionados de maneira ideal envolvem a parte superior do 
corpo e o core para uma experiência de exercício de corpo inteiro

• O design livre de roda reduz o atrito, ruído e desgaste

• Componentes de alta qualidade fornecem durabilidade duradoura

• Produto compacto se adapta às áreas de treino em casa com mais conforto 
do que esteiras e elípticos que acabam sendo maiores maiores

ALCANCE SEU PICO

Intervalo de Sprint - Esforço de Intensidade de 
Pico

HIIT Sets

Intervalo de recuperação - Recuperação ativa fácil

O treinamento integrado intervalado de alta intensidade 
Sprint 8 queima gordura e constrói músculos de uma 
forma que os exercícios da moda não conseguem, 
reduzindo a gordura corporal em até 27% e reduzindo 
significativamente o colesterol ruim após apenas oito 
semanas de três treinos de 20 minutos por semana.*

*Os resultados individuais variam.

MÁXIMO RESULTADO. MÍNIMO TEMPO.
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PEAK TRAINER HT5.0

TIPO DA ESTRUTURA Peak Trainer

SISTEMA DE RESISTÊNCIA BCE e resistência do ventilador

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA 10

COMPRIMENTO DA PASSADA 30.5 cm Vertical

ALTURA DE ENTRADA 25.4 cm 

ESPAÇAMENTO DO PEDAL 6.4 cm 

TIPO DO PEDAL Superdimensionado com proteção de 
borracha

TIPO DA MANOPLA Manoplas de ação dupla e com apertos 
de frequência cardíaca

DIMENSÕES (C × L × A) 118 × 71 × 168 cm 

PESO DO PRODUTO 70.4 kg 

PESO MÁXIMO DO USUÁRIO 136 kg 

DISPLAY 14 cm / 5.5" Display LCD
+ 3 janelas de LED

INFORMAÇÕES DE TREINO Tempo, Calorias, Distância, 
Frequência Cardíaca, RPM, Resistência

PROGRAMAS 5 programas, incluindo: calorias, perda de 
peso, distância, manual, Sprint 8

PORTA USB Carregamento de aparelhos (até 2 amp)
& atualizações de software

CAIXAS DE SOM 3 Watt

EXTRAS Suporte para garrafa de água, suporte 
para dispositivo, armazenamento 
de acessórios, conectores de áudio, 
ventilador, apertos de frequência cardíaca

ESTRUTURA PAINEL 


