
• O design de tração traseira e o guidão, assento e pedais 
ergonômicos trazem a sensação de andar de bicicleta de verdade em 
ambientes internos;

• O sistema de resistência magnética fornece ajustes instantâneos e 
suaves para desafiar;

• Guiadão, assento e pedais ajustáveis facilitam para usuários de todos 
os tamanhos encontrar uma posição de condução confortável; 

• O painel LCD opcional oferece feedback em tempo real e uma 
variedade de programas de exercícios, além do exclusivo sistema de 
iluminação Glow Ride que conduz os ciclistas por três fases diferentes 
de pilotagem para simular o ciclismo na estrada;

• O aplicativo móvel FitDisplay gratuito se conecta a bike via Bluetooth 
para criar uma experiência de exercício envolvente e totalmente 
personalizável que leva a resultados reais.

RECURSOS

O aplicativo móvel FitDisplay oferece entretenimento, 
motivação, acompanhamento de exercícios e muito mais. 
O programa Beat do FitDisplay o orienta nas mudanças de 
resistência em sincronia com sua música favorita, o Virtual 
Active lhe dá a chance de explorar locais exóticos enquanto 
você pedala, e os programas de competição e desafio 
permitem competir com amigos e desbloquear pontos de 
recompensa. Baixe FitDisplay gratuitamente para descobrir 
todas as maneiras como ele pode melhorar sua experiência 
de exercício.

BIKE INDOOR

AJUSTE DO GUIDÃO Vertical e horizontal

PEDAIS Pedais de dupla face intercambiáveis com 
gaiolas e clipes de pedal

AJUSTE DO ASSENTO Vertical e horizontal

SISTEMA DE RESISTÊNCIA Magnética

DIMENSÕES (C x L x A) 134 x 56.2 x 105.8 cm 

PESO DO PRODUTO 51 kg 

PESO MÁXIMO DO USUÁRIO 136 kg 

EXTRAS

Rodas de transporte, suporte para 
tablet, suportes para garrafa de água, 
conectividade Bluetooth para FitDisplay 
e outros aplicativos de treinamento 
compatíveis

PAINEL FITDISPLAY

FREQUÊNCIA 
CARDÍACA

Freqüência cardíaca 
sem fio,
Compatível com polar

Frequência cardíaca 
Bluetooth

DISPLAY 5" LCD Dispositivo móvel do 
usuário

INFORMAÇÕES DO 
PAINEL

Tempo, distância, 
calorias, frequência 
cardíaca, RPM, 
velocidade, bateria

Tempo, distância, 
calorias, frequência 
cardíaca, RPM, 
velocidade, watts

PROGRAMAS
HIIT, intervalos de 
velocidade, intervalos de 
frequência cardíaca

Batida, Competição, 
Sprint 8, Ativo Virtual, 
Meta de distância, Meta 
de velocidade, meta 
de calorias, meta de 
frequência cardíaca, 
intervalos, manual

RECURSOS Sistema de iluminação 
Glow Ride ViewFit

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GR7

RIDE YOUR WAY

Para trazer a sensação de andar de bicicleta de verdade em sua casa
As bikes indoor da série GR não são bicicletas ergométricas - são verdadeiras bikes indoor criadas para pessoas que desejam uma maneira 
mais inspiradora, motivadora e envolvente de pedalar. Cada bike indoor GR foi cuidadosamente projetada com precisão para trazer a 
sensação do ciclismo de estrada real para sua casa.

APP COMPATÍVEL


