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POWERWALKER
THUIS  FITNESS APPARAAT



PLAATS BESPAREND
Dankzij het innovatieve vouwsysteem, kan de PowerWalker snel 
en gemakkelijk worden gedemonteerd na je training.



DE SLIMME  ALL-ROUNDER
Personaliseer je training en maak gebruik van de uitgebreide kwaliteiten van de PowerWalker. De handige 
houder voor uw tablet of smartphone zorgt ervoor dat je niets hoeft te missen. 

Of je naar muziek wilt luisteren, een tv-serie bekijken of opnemen of je trainingsdoelen wil bekijken in de 
app, de keuze is helemaal aan jou! De effectieve PowerWalker heeft een geschikt programma voor elke 
amateur en professional.

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG
Geavanceerde technologie en hoge kwaliteit vakmanschap maakt de 
PowerWalker een geliefde trainingspartner. Het minimalistisch ont-
werp van de loopbandconsole is heel opvallend. Al de belangrijke 
metingen zoals tijd, afstand, calorieën en hartslag worden beknopt 
weergegeven terwijl je traint. Als gevolg hiervan kan je je prestaties 
altijd opvolgen.

LUISTER NAAR MUZIEK

Trainen zonder muziek is iets uit het verleden! Maak gebruik van de 
praktische Bluetooth functie en de twee geïntegreerde HD luidsprekers 
om te trainen met het geluid van uw favoriete nummers.

VINGER OP DE POLS
Nauwkeurige en betrouwbare hartslag metingen zijn enorm belang-
rijk om ervoor te zorgen dat je training perfect is aangepast. Neem 
de hartslagmeters van je Powerwalker vast of draag een hartslagmeter 
en bewaak uw hartslag terwijl u traint met behulp van de console of 
de trainingsapp.

ZACHT EN RECHTTOE RECHTAAN
ET 1200 mm x 420 mm brede loop oppervlak van de PowerWalker 
is samengesteld uit verschillende lagen die zorgen voor een natuurlijk 
loopgevoel. Het is zeer zacht voor je gewrichten en knieën. Wat meer 
is, de krachtige motor is extreem stil, zelfs wanneer je hard aan het 
rennen bent.

MAXIMALE OPPERVLAKTE

De PowerWalker heeft een maximale belasting van maximaal 120 
kg. Het extra brede loopvlakoppervlak biedt verbeterde veiligheid en 
maakt de loopband gemakkelijk te gebruiken tijdens elke training ses-
sie. 

120 kg
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Ontdek de PowerWalker van Casada!  Onze loopband is een 
fantastische metgezel voor bijna elke levensstijl. Met onze loop-
training verbetert u niet alleen uw prestaties en verliest u lastige 
calorieën, maar versterkt u ook uw hart- en bloedsomloopsysteem 
en verbetert u de kwaliteit van uw leven op lange termijn. De 

PowerWalker helpt u zowel als u zacht wilt joggen, een lange uit-
houdingsloop of een ontspannen wandeling wil doen. We raden u 
aan een hartslagmeter te gebruiken voor cardiovasculaire training. 
Hierdoor kunt u trainen in uw optimale hartslagzone - perfect voor 
het verliezen van een paar kilo!

LOOP JE LICHAAM IN GOEDE CONDITIE

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

< Opvouwbaar 

< Bluetooth-muzieksysteem 

< HD Audio-luidsprekers

< Snelheid met één aanraking

< Programma-instelling aan te passen

< Duidelijk gestructureerde console

< LED-aanraakscherm

< Pulse trainingsgreep 

< Compatibel met Hartslagmeter en -horloge 

< Lichaamsvetanalyse

< App-compatibel

< Modieus ontwerp

< Oplader voor mobiele telefoon

< Bekerhouder

< Noodbeveiligingssysteem

< Motor met laag geluidsniveau> 60 DB

< Gebruikersgewicht tot 120kg

< Klaar om te starten (geen montage vereist)

< MDF loopvlak 1200 mm x 420 m
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Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn | Germany 
www.casada.com

GEGEVENS
Consoleweergave:   340mm x 110mm
 
Acryl touchscreen:   Afstand | Calorieën | Stappen | Modus | Tijd  | Snelheid | Pulse |  
    Voorgeprogrammeerd Programma | Lichaamsvetmeting

Motor:   1.0 WKK-motor - soepel, krachtig en stille werking 

Voltage:    220-240 V   50/60Hz

Snelheidsbereik:  1.0  - 12 km/h

Lichaamsvetmeting:  Ja

Loopoppervlak:   120cm x 42cm

Gezamenlijke 
beveiligingstechnologie:  iCS (intelligent buffersysteem) Tech.

Onderstel:  MDF-loopwerk

Productafmeting (gevouwen): 163cm(L) x 65cm(B) x 46cm(H)

Product dimension (normaal): 163cm(L) x 65cm(B) x 133cm(H)

Afmetingen 
van de verpakking:  170cm(L) x 73cm(B) x 47cm(H)

Gewicht:   N.W.: 53kg | B.W.:  58kg

Maximaal gebruikersgewicht: 120kg

Certificaten: 


