
GET READY TO BE MOVED

powerplatesverige.se

Accelerates and maximizes results

PrecisionWave TechnologyTM

Patented multidirectional vibration

Helps boost recovery time

A complete workout in only 15 minutes

Power Plate MOVE är den perfekta kombinationen av storlek och funktion. 
Basen är designad för att ta så lite plats som möjligt, utan att kompromissa 
med prestandan. Den är tillräckligt lätt för att kunna flyttas från rum till rum, 
men tillräckligt stadig för att klara av 136kg i belastning.

Med sex olika frekvenser täcker MOVE fler olika funktioner. Oavsett om du 
vill ha en avslappnande massage eller ett svettigt träningspass är MOVE lika 
effektiv, hur du än väljer att använda den. 

Kontrollpanelen är enkel och intuitiv med stora knappar och digital timer. 
Timern är ställbar upp till nio minuter, så det är bara att trycka på start och 
sätta igång.

MOVE är semi-kommersiell och kan därför användas i till exempel grupp 
träningsmiljö, där man vill kunna erbjuda sina medlemmar en kraftfull träning 
utan att behöva begränsa sig vad gäller utrymme. 



Power Plate®  MOVE™ Features*

Enkel kontrollpanel med 4 kanppar

Färg (Standard)

Mått (B x D x H)

Vikt
Ström
Nominal Power in Operation

Max belastning
Användning

Precision Wave™ Technology

Frekvens/ Förinställda Frekvenser

 Röd eller Silver

 77cm  x  61cm  x  23cm

100-240V, 50/60 Hertz

250-285W, Universal Voltage

136 kg
Användarvänlig display
Högkvalitativ harmonisk vibration som ger 
kompromisslös prestanda och oslagbara resultat

6 Nivåer – (30-40Hz H/L), LED knapparna indikerar nivån 1-6 

(1=30Hz Low, 2=35Hz Low, 3=40Hz Low, 4=30Hz High, 5=35Hz High, 6=40Hz High)

THR Träning Hälsa & Rehab AB
Vendevägen 15, 
182 60 Djursholm

0708 24 52 00 
info@powerplatesverige.se 
powerplatesverige.se

71-MOV-3600

71-MOV-3100

Tidsinställnig

Amplitud / Vibrationsinställning

Certifikat 
Garanti

Räknar upp från 0 till 9 minuter, :30 och :60 sekunders förinställning via fjärrkontrollen 
5Hz ökning

CE, UL pågående.
 Int'l : 2 år delar och reparation

*specs based on prototype and are subject to change

39 kg

Start

Minska intensiteten Öka intensiteten

Paus/Stop
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