
RUN PER SO NAL ви ос игу ря ва то ни зи ра ща тре ни ров ка и зав ла дя ва що пре -
жи вя ва не, ка то ви по ма га да се осво бо ди те от на тру па но то на пре же ние
и да кон тро ли ра те те гло то си. Ек слу зив на та ди ги тал на плат фор ма VI SIO
ви да ва въ змож ност, до ка то спор ту ва те, да гле да те лю би ми те си те ле -
ви зион ни про гра ми; да из би ра те меж ду най-из вест ни те ком пютър ни игри. 

TECHNOGYM представя

...ШЕДЬОВЪРЪТ В БЯГАЩИТЕ 
ПЪТЕКИ – RUN PERSONAL.
Ексклузивният дизайн е дело на архитектурния тандем Антонио Читерио
и Тоан Нгуен, работили по създаването на революционната система за
движение Kinesis Personal.

ПЪРВАТА ДОМАШНА ПЪТЕКА С НАЙ-ДОБРИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

РЕ ВО ЛЮ ЦИ О НЕН ПРО ДУКТ 
> RUN PER SO NAL съ зда ва удо вол ствие за всич ки се ти ва
> Пер фект на ком би на ция от най-но ви те хай-тек тех но ло гии, за бе ле жи те лен ди зайн, ино ва тив ни ма те ри а ли...
> Ди зай нер ския уел нес про дукт за Ва шия дом, хо тел, спа цен тър, уел нес клуб.
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ 
> Ди ги тал на плат фор ма VI SIO за кон трол на тре ни ров ка та и мно же ство функ ции за за бав ле ние
> Въ змож ност за включ ва не на iPod и iPhone 
> USB порт  
> Те ле ви зия и ра дио - над 100 те ле ви зион ни ка на ла и ра дио стан ции
> Ком пютър ни игри
> 19 ин чов touch scre en екран
> Ши ро ка по вър хност за бя га не
> Пул сметър за кон трол на пул са по вре ме на тре ни ров ка
> Джой стик на на гла ся ва не на ско рост та
> Хол дер за ми не рал на во да
> СТОП бу тон 


