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PŘEDSTAVENÍ TRENAŽERŮ KINETIC SMART CONTROL & KINETIC SMART

Trenažery Kinetic Smart Control a Kinetic Smart jsou zárukou jedinečné jízdní
kvality a skvělých zážitků v sedle vašeho kola. Připojte se do světa neomezených
tréninkových možností a s aplikacemi Kinetic Fit, Zwift a Trainerroad a dalšími získejte
ze své snahy maximum. Trénujte chytře, dojeďte dál a užívejte si víc, než jste si kdy
dokázali představit.

Elektronická odporová
jednotka

Nová odporová jednotka je vybavena
o poznání větším setrvačníkem, které
našim trenažerům propůjčuje nejen
nejvyšší setrvačnost v kategorii, ale
především zcela bezkonkurenční
jízdní vlastnosti a kvalitu. Odporová
jednotka je k dostání také samostatně a lze jí dovybavit takřka jakýkoliv
starší trenažer Kinetic.

Realistický pocit z jízdy

Jelikož rám trenažeru Rock and Roll
umožňuje také pohyb do stran, jezdec
může zapojit stejné svalové skupiny jako
při tréninku pod širým nebem, a také svaly
ve střední části těla.

Skálopevná konstrukce

Do stabilního, tichého a odolného
trenažeru Kinetic upnete takřka jakékoli
jízdní kolo, včetně modelů s pevnými
osami či nábojovými převodovkami.
Odporová jednotka trenažeru si poradí
se zapletenými koly o průměru šestnáct
palců a vyšším. Na všechny rámy značky
Kinetic je poskytována doživotní záruka.

Nainstalovat.
Připojit.
Vyrazit.

Trenažery Kinetic Smart Control

NOVINKA

ROCK AND ROLL | SMART CONTROL

Posláním trenažerů Kinetic Smart Control je nabídnout ten nejlepší trénink
založený na měření výkonu. Náš systém přináší jedinečné jízdní zážitky
podpořené efektivními a přesně zacílenými tréninky a názornými jízdními
simulacemi. Vydejte se spolu s námi vysoko do hor a zažijte trénink, který
dalece překoná veškerá vaše očekávání.
Kinetic Smart Control nabízí odporovou jednotkou s nejvyšší setrvačností
ve své třídě. Odpor je řízený automaticky prostřednictvím mobilní aplikace
přesně dle vámi zvoleného tréninkového okruhu. Jednotka je při provozu
velmi tichá, tréninková data zaznamenává s maximální přesností. Propojení s aplikacemi Kinetic Fit, Zwift, Trainerroad a dalšími je zajištěno pomocí spolehlivého rozhraní Bluetooth 4.0. Bonusem jsou výhodné záruční
podmínky, které v cyklistickém odvětví nemají obdoby.

NOVINKA

ROAD MACHINE | SMART CONTROL

++ šestiměsíční předplatné v tréninkové aplikaci Kinetic Fit zcela zdarma
++ doživotní záruka na rám a dvouletá záruka na odporovou jednotku

Trenažery Kinetic Smart
Kinetic Smart představuje pro cyklisty nejvhodnější typ tréninku založený na opravdovém požitku z jízdy. Nainstalované příslušenství inRide a
spolehlivé rozhraní Bluetooth 4.0 jezdci umožní, aby se připojil k aplikacím
Kinetic Fit, Zwift, Trainerroad a dalším a pomocí svého chytrého telefonu,
počítače či tabletu zahájil jeden z mnoha tréninkových programů. Žádné
další snímače ani příslušenství již nejsou třeba.

ROCK AND ROLL | SMART

Klíčem ke skvělým zážitkům za řídítky je tekutým silikonem plněná odporová jednotka, která umí dokonale simulovat jízdu po hladké silnici. Dopřejte si pocit z opravdové jízdy a spolu s přidruženými aplikacemi vstupte
do světa on-line tréninkových nástrojů, kde máte všechny informace a
důležité údaje kdykoli na dosah ruky. Ke všem trenažerům Smart poskytuje Kinetic doživotní záruku.
++ měsíční předplatné v tréninkové aplikaci Kinetic Fit zcela zdarma
++ doživotní záruka

ROAD MACHINE | SMART

Podpora různých typů zařízení

Vztaženi do tréninku

Nezáleží na tom, zda dáváte přednost počítači, telefonu,
či tabletu. Našich služeb můžete využívat kdykoli, kdekoli
a na jakémkoli zařízení. Zobrazení je dále možné rozšířit
pomocí externího monitoru.

Zobrazte tréninkovou simulaci na obrazovce vašeho
domácího zábavního systému a nechte se naplno vtáhnout
do děje. Trenažery Kinetic Smart Control a Kinetic Smart
spolupracují s těmi nejlepšími tréninkovým aplikacemi, které
možnosti jejich využití dále rozšiřují.

Multiplatformní řešení

Bezdrátová konektivita

Ať už používáte chytré zařízení s iOS či Androidem, nebo
počítač s operačním systémem Mac či Windows, vždy
pro vás máme to pravé řešení, abyste svůj trenažer mohli
využívat opravdu naplno.

Pro připojení k tréninkovým aplikacím na vašich chytrých
zařízeních a počítačích využívají trenažery Kinetic Smart
a Smart Control služeb spolehlivého rozhraní Bluetooth
4.0. Pro komunikaci s domácími zábavními systémy
prostřednictvím chytrých zařízení je využita funkce WiFi.

Připojte se k nejlepším
tréninkovým aplikacím

Kinetic Fit

Zwift

Trainerroad

Aplikace Kinetic Fit představuje nejsnazší
cestu, jak začít s tréninkem založeným na
měření výkonu. Zahrnuje osobní tréninky
a tréninkové plány, nabízí široké možnosti
sdílení s aplikacemi třetích stran, podporuje
rozšíření obrazu na televizi či externí monitor
i takzvaný videostreaming. Aplikace je dostupná pro systémy iOS i Android a prvních
šest měsíců užívání je zcela zdarma.

S touto trojrozměrnou videohrou vstoupíte
do virtuální reality světa Wattopia. S aplikací
Zwift můžete trénovat na nejrůznějších tratích a soupeřit s konkurenty z celého světa.
Aplikace je kompatibilní s trenažery Kinetic
Smart a Kinetic Smart Control a s operačními systémy iOS, Mac a Windows.

Chcete-li mít o svém tréninku vždy dokonalý
přehled, propojte svůj trenažer Kinetic Smart
či Smart Control s aplikací Trainerroad.
Trainerroad nabízí stovky odborně vedených
tréninků a tréninkových plánů různého zaměření. Aplikace umožňuje přehrávat video,
sdílet tréninková data s aplikacemi třetích
stran a je plně kompatibilní s operačními
systémy iOS, Android, Mac i Windows.

Klíčové
vlastnosti
Odporová jednotka

Road Machine / Smart

Konektivita
Podporované operační systémy

Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0, USB

Bluetooth 4.0, USB

iOS, Android & Mac/Windows

iOS, Android & Mac/Windows

iOS, Android & Mac/Windows

Kapalinová

Kapalinová

Magnetická

Magnetická

Ne

Ne

Ano

Ano

Zapojení do elektrické sítě

Ne

Ne

Ano

Ano

+/- 5 %

+/- 5 %

+/- 3 %

+/- 3 %

1000 wattů / 56 km/h

1000 wattů / 56 km/h

1800 wattů / 48 km/h

1800 wattů / 48 km/h

N/A

N/A

Ano, bezdrátově

Ano, bezdrátově

Přesnost powermetru

Aktualizace softwaru
Kompatibilita s aplikací Kinetic Fit

Rám
Rozměry základny
Hmotnost
Kompatibilní průměry
kol
Záruka

Rock and Roll / Smart Control

Bluetooth 4.0

Typ odporové jednotky

Kompatibilita s aplikacemi třetích stran

Road Machine / Smart Control

iOS, Android & Mac/Windows

Automatické řízení odporové jednotky

Maximální výkon

Rock and Roll / Smart

Ano

Ano

Ano

Ano

Zwift, Trainerroad a další

Zwift, Trainerroad a další

Zwift, Trainerroad a další

Zwift, Trainerroad a další

Road Machine / Smart

Rock and Roll / Smart

Road Machine / Smart Control

Rock and Roll / Smart Control

80 x 58 cm

91 x 81 cm

80 x 58 cm

91 x 81 cm

11 kg

19 kg

15 kg

22.7 kg

16-20"*, 26", 27.5", 29", 650c, 700c

16-20"*, 26", 27.5", 29", 650c, 700c

16-20"*, 26", 27.5", 29", 650c, 700c

16-20"*, 26", 27.5", 29", 650c, 700c

Doživotní

Doživotní

Doživotní na rám, dvouletá na
odporovou jednotku

Doživotní na rám, dvouletá na
odporovou jednotku

* s potřebným adaptérem

Tréninková aplikace Kinetic Fit
při nákupu trenažeru Kinetic Smart Control
šestiměsíční předplatné zcela zdarma
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