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пилатор с подвижна масажна система
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Технически спецификации
• Източник на електрозахранване: Променлив 

ток (ел. захранваща мрежа)
• Напрежение: 100 V, 110 - 127 V или 220 - 240 V 

(50-60 Hz)
• Двигател: тип DC
• Потребявана мощност: 3 W
• Брой дискове: 21
• Брой точки за захващане: 20
• об./мин.: скорост I: 1900/мин., скорост II: 2200/

мин.
• Издърпващи движения/секунда: скорост I: 600, 

скорост II: 733

Аксесоари
• Капаче за чувствителни зони
• Четка за почистване

Логистични данни
• CTV: 884640802000
• Размер на палета: EU: 80 x 120, GB: 100 x 120 см
• Количество палети: EU: 120, GB: 120 бр.
• Брой пластове: EU: 3, GB: 2
• Брой A-кутии в един пласт: EU: 10, GB: 15

Тегло и размери
• Размери на F-кутията: 190 x 90 x 240 мм
• Дизайн на опаковката: Опаковка с прозрачна 

част, вътрешен блистер и възможност за 
окачване

• Тегло F-кутия: 551 г
• Размери на A-кутията: 390 x 184 x 258 мм
• Брой изделия в една A-кутия: 4 бр.
• Тегло на A-кутията: 2454 г
•
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