SwimCross -trainingssystemen I X500
®

Van de makers van

Wellness die bij u past.
Er is niets verfrissender of verkwikkender dan een goede duik of training in het water in de privacy en het gemak van
uw eigen thuis. Endless Pools®, de makers van SwimCross®-trainingssystemen, introduceren de X500. De X500 is
niet alleen visueel verbluffend, hij werd ook speciaal ontworpen voor gebruikers van ieder niveau om een volledige
lichaamstraining te krijgen. Met zijn ruime zwem- en trainingszone in combinatie met de gemakkelijke toegang en
het zwemjetsysteem met variabele snelheid brengt de X500 fitness in de tuin op een heel ander niveau. Tijd om
wellness toe te voegen aan uw dagelijkse routine.

X500
Afmetingen (L x B x H)

SwimCross trainingssystemen
®

Van de makers van

457 x 226 x 127 cm

Waterinhoud

6250 liter

Gewicht

1230 kg (leeg) / 8280 kg (gevuld*)

Kleuropties voor de kuip

Alpine White of Ice Grey

Kleuropties voor de omkasting

Mocha of Grey

Zwemtechnologie

3 ronde zwemjets, 1 River Jet

Zwemjetpompen

2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen –
1 Enkele snelheid & 1 dubbele snelheid

Hydromassage-zitplaatsen

3

Hydromassage-jets - 27

1 grote jet, 2 roterende jets, 2 richtbare jets, 22 mini-jets

Hydromassage-jetpomp

2,5 PK nominaal vermogen; 5,2 PK aanloopvermogen –
Pomp met dubbele snelheid

Controlesysteem**

LCD-controlepaneel; 230V, 32A, 50Hz

Waterornament

2 verlichte watervallen

Waterbehandelingssysteem

UVC + CD-ozon

Effectieve filtratiezone

18m2

Verlichtingssysteem

16 veelkleurige LED-lampen, LED-buitenverlichting (optioneel)

Substructuur

Frame van 2 mm uit gegalvaniseerd staal

Bodemplaat

Thermoplastische ABS-bodemplaat

Verwarming

3000 watt

Energiezuinigheid

Gecertificeerd volgens de APSP 14 Nationale norm en de California Energy
Commission (CEC) in overeenstemming met de Californische wetgeving

Roestvrijstalen handgrepen

3 leuningen uit roestvrij staal

Muziekoptie

8 luidsprekers + subwoofer, met Bluetooth®

Trainingsopties

Zwemelastiek, roeikit, weerstandsbanden, vloerspiegel, waterfiets

Opties voor de vinyl afdekking
& het afdekkingshefsysteem

Watkins-afdekkingen & -afdekkingshefsystemen (Uprite™/ProLift™ IV), Easy Sliderafdekkingsbevestigingen of VacuSeal™-afdekkingssysteem, CoverCradle™/ProLift™ III

Bijkomende opties

CoolZone™-koelsysteem, SwimDek®-Antislipkit, Endless Pools-trapjes

Kuipkleuren

Ice Grey

Omkastingkleuren

Alpine White

Grey

*Inclusief water en 10 volwassenen van
elk 80 kg
**Andere elektrische configuraties
mogelijk.

Mocha

Alle rechten voorbehouden. Specificaties,
kleuren en oppervlaktemateriaal
onderworpen aan wijziging zonder
kennisgeving.
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