MAIS DO QUE UMA BIKE DE ESTÚDIO
Se você adora uma verdadeira pedalada em estúdio, nossa nova ICR50 facilita a realização de uma variedade praticamente ilimitada de
exercícios de ciclismo no conforto da sua própria casa. A ergonomia avançada e o design de precisão proporcionam um desempenho
tão intenso quanto sua aula favorita. O IX Display opcional de 22" completa a experiência imersiva quando você conecta seu
dispositivo para transmitir aulas ao vivo e sob demanda, cursos virtuais ou seu entretenimento favorito. A bike ICR50 é compatível até

bike indoor

mesmo com Bluetooth para trabalhar com os principais aplicativos de treinamento.

COM IX DISPLAY

COM PAINEL LCD

SEM PAINEL

ICR50
GUIDÃO

Várias posições com ajuste vertical

CONECTIVIDADE

Bluetooth FTMS

PEDAL

Frente e verso com clipes SPD e gaiolas

Zwift, Peloton (iOS), Kinomap, Sufferfest
(Windows 10), Tacx (iOS)*

Q-FACTOR

159 mm / 6.26"

COMPARTILHAMENTO DE
DADOS COM APLICATIVOS
DE TERCEIROS
DIMENSÕES (C×L× A)

135 x 57 x 109 cm

ASSENTO

Selim esportivo acolchoado com ajuste vertical e horizontal
PESO DO PRODUTO

52 kg

SISTEMA DE RESISTÊNCIA

Magnética, Alavanca de Resistência de Precisão
1–11

PESO MÁXIMO
DO USUÁRIO

136 kg

NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
REQUISITO DE ENERGIA

1 bateria AA (alimenta o módulo Bluetooth)

PAINEL

Escolha entre duas opções de painel para
personalizar sua experiência de treino. Consulte
o verso para obter mais informações.

*A potência (watts), velocidade, RPM (cadência) e precisão da distância podem variar e diferir do visor LCD do painel. Os sistemas operacionais e os dados extraídos da bike variam de acordo com o
aplicativo. Assinaturas não incluídas.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para mais informações sobre Matrix Fitness: matrixfitness.com

RESISTÊNCIA DE PRECISÃO
Alavanca de
resistência de
precisão facilita
mudanças rápidas
e repetíveis

SUPORTE DE DISPOSITIVO
INTEGRADO
Mantenha seu
smartphone ou
tablet claramente
à vista para fácil
acesso a atividades
físicas sob demanda,
passeios virtuais e
entretenimento
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RODA TRASEIRA
O design da roda
protegida e montada na
parte traseira protege os
componentes críticos
do suor, reduzindo a
manutenção e prolongando
a vida útil do equipamento

painéis

PAINEL LCD

IX Display

MÉTRICAS SIMPLES NA PONTA DE SEUS DEDOS

ATUALIZE PARA UMA EXPERIÊNCIA DE
EXERCÍCIO TOTALMENTE IMERSIVO

Adicione nosso painel LCD elegante para feedback de treino em

Obtenha uma experiência real de ciclismo de estúdio em casa com uma

tempo real, incluindo tempo, distância, calorias, frequência cardíaca,

tela de exercícios imersiva de 22" para transmissão de aulas ao vivo e sob

RPMs e velocidade. Sistema de iluminação Glow Ride integrado

demanda, cursos virtuais motivadores ou seus filmes e programas favoritos

para guiar os ciclistas através de programas de treinamento HIIT,

de aplicativos de entretenimento. Conecte-se facilmente com seu cabo HDMI®

intervalo de velocidade e intervalo de frequência cardíaca. O

para USB-C ou Lightning para espelhar seu dispositivo na tela LED de alta

painel é compatível com a tecnologia de frequência cardíaca sem

definição ou reproduzir seus aplicativos favoritos do seu dispositivo de streaming

fio (dispositivo de frequência cardíaca sem fio não incluído).

de mídia (cabos HDMI, reprodutor de mídia e dispositivos não incluídos).

Optional IX Display

Painel Opcional LCD

SCREEN SIZE

22" LED Display

TELA DO PAINEL

Visor LCD retroiluminado

DISPLAY QUALITY

High Definition 1920 x 1080 Resolution
3000:1 Contrast Ratio; 16.7M Color Display

INFORMAÇÕES DO PAINEL

Tempo, Distância, Calorias, Frequência
Cardíaca, RPMs, Velocidade

INTERFACES / PORTS

HDMI Port, USB Port (2A, 5V), 15-Pin VGA, Audio Out

PROGRAMAS

HIIT, Intervalos de Velocidade,
Intervalos de Frequência Cardíaca

FEATURES

Sleep Mode, Speakers,
Pivoting Bracket, Cord Wrap

RECEPTOR SEM FIO

Sim

POWER

100-240V Power Adaptor
POWER

4 Baterias AA

WARRANTY

3 Years

O termo HDMI e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

MOTIVANDO CURSOS VIRTUAIS
Ande, treine e compita em percursos virtuais
com Zwift e outros aplicativos de treinamento
compatíveis via conectividade Bluetooth.

SEU PEDALADA DE ESTÚDIO
FAVORITA, EM CASA
Crie uma verdadeira experiência de estúdio
em casa pedalando com seus aplicativos
de ciclismo e transmitindo milhares
de aulas ao vivo e sob demanda.
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UMA PEDALADA DIVERTIDA
Transmita seus aplicativos de entretenimento
para curtir filmes e shows enquanto
seu pedalada passa voando.

