
DualSync™ Twin 
Motor Systeem

Draadloze verbinding

USB poort
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Ingebouwde luidsprekers

Controle paneel onder

LAN aansluiting

Anti-slib

Grootste platform 
thuismodellen

Vochtbestendig touchscreen

Ingebouwd 
proMOTIONTM systeem 

Spanningsregelaar 
proMOTIONTM

De mogelijkheid tot upgrades en uitbreidingen zorgt ervoor 
dat u uw toestel nooit zal ontgroeien.

De manier waarop u traint zal nooit meer hetzelfde zijn. Dit omdat de My7™ het 
eerste toestel is dat gebruik maakt van het bedrijfseigen Power Plate Plug and Train™ 
expansie systeem. Dus waar u de My7™ ook plaatst, upgrades en extra inhoud zullen 
gemakkelijk toegankelijk zijn via een USB stick of via uw internetverbinding. Vanaf 2012 
zal de My7™ u zelfs meer opties kunnen aanbieden dankzij de toegang tot de 7-series 
website. Deel uw resultaten, start een vriendengroep en zet verschillende community 
functies naadloos over van uw My7™ naar uw online account. De mogelijkheden zijn 
bijna onbeperkt en zullen zelfs nog uitbreiden in de komende jaren.

Wij keken naar de toekomst. 
U ook?

Zilver

Graffiet

*Op maat gemaakte kleuren op 
aanvraag beschikbaar, tegen 
een extra vergoeding.

Kleur

Discover the Difference14–15 www.powerplate.be

Frequentie 30 – 40Hz / 30, 35, 40Hz

Trainingsamplitude Low / High

G kracht 1-6 met manuele controle opties

Tijdselecties 0 – 9 minuten

DualSync™

Twin Motor Systeem
Zorgt voor een exacte balans op elke frequentie en trainingsamplitude en een 
maximale spierrespons dankzij de perfecte synchronisatie van de trillingen. 

Afmetingen 87cm x 80cm x 153cm

Gewicht 130kg

Elektriciteitstoevoer: 100-240V, 50/60Hz

Maximale belasting 136kg

Processor ARM11 533/667MHz with 3D GFX accelerator

Operating Systeem Windows CE 6.0 Professional

Scherm 10.1” LCD Display (800 x 480 pixel)

USB Port USB 1.0 Port x2

LAN port 10/100M Ethernet

Audio 2 x 2W

PrecisionWave™

Technology
Vibratiesysteem met ongeëvenaarde prestaties voor 
onovertroffen resultaten. 

Certificaten CE and EMC (TUV certified) ; RoHS / WEEE compliant 

Technische specificaties:


