TENNIS TUTOR PLUS
Den bärbara bollmaskinen
Proffsmaskin i kompakt format
Om du letar efter en tennispartner som
kommer att vässa dina färdigheter,
bygga upp ditt självförtroende och höja
din spelkapacitet och som du ständigt
kan ha med dig har du träffat rätt.
Tennis Tutor Plus är portabel nog att ta
med överallt men ändå så kraftfull att den kan utmana
toppnivåspelare. Tennis Tutor Plus används av tennisproffs i ATP.
Tennis Tutors patenterade teknologi, kombinerad med över ett decennium av erfarenhet och förbättringar, har gjort Tennis Tutor till nr 1 i
världen.
Tennis Tutor Plus är verkligen bärbar, endast 51 cm hög när bolltratten är nedfälld för transport. Och med det utfällbara handtaget kan du
dra den precis som liten resväska.
Tennis Tutor Plus har roterande hjul som skjutmekanism och en elektronisk kontrollpanel som ger dig enkel justering av bollhastighet,
bollriktning och matningshastighet (tidsintervallet mellan slagen). Bollhastigheten varierar från lätta slag för barn till hastighet lämpad för
världseliten. Bollriktningen kan ställas in var som helst mellan grundslag och lobb och matningshastighet varierar mellan allt från 1,5 till 12
sekunder.
Du kan ställa in Tennis Tutor Plus för repetition av ett speciellt slag du behöver träna på, låta den pendla mellan olika riktningar eller
slumpmässigt spridda slag över hela banan. Med ett enkelt reglage kontrollerar du graden av under- eller överskruv. Tennis Tutor Plus
modell Player har dessutom en spelsimulator (patentsökt). Med ett enkelt tryck på kontrollpanelen kan du välja att simulera en motspelare
på andra sidan nätet – nybörjare, medel eller avancerad – och Player-modellen börjar slå bollar med anpassad hastighet och skruv och
ändrar vinkel och djup som om den vore en riktig spelare. Vinklarna och djupen i slagen ändras inte slumpmässigt utan är programmerade att simulera en riktig spelare. Du är inte bunden till standardinställningarna utan kan själv skräddarsy din egen önskade spelstil
genom att öka eller minska bollhastighet, skruv eller höjd som du själv vill. Dina egna inställningar sparas i minnet (även om du stänger av
maskinen) så du kan använda dem igen, eller välja att radera inställningarna och återgå till standardinställningarna.
Tennis Tutor Plus har också en exklusiv avbrottsfri bollmatningsmekanism och en 10 sekunders starttidsfördröjning för att ge
dig tid att komma till din sida på nätet. Med fjärrkontrollen kan du starta/stoppa maskinen samt kontrollera sida-till-sida
riktningen på slagen.

Fjärrkontroll

Tennis Tutor Plus levereras som standard med ett extra kraftfullt laddningsbart batteri som ger upp till sex timmars speltid så behovet av
extra batterier är litet. Men om du vill ha mer batteritid kan du skaffa ett externt batteripack (tillbehör).
Tennis Tutor Plus har en inbyggd batteriladdningsindikator som ger en pipsignal när det återstår en halvtimmes batteritid och den
levereras komplett med en laddare som laddar upp batteriet över en natt. Som option kan du välja att få Tennis Tutor Plus levererad med
”Smart/Fast Battery Charger” (laddar batteriet upp till tre gånger snabbare).

MODELLER
Tennis Tutor Plus
Tennis Tutor Plus /Fjärr
Tennis Tutor Plus Player /Fjärr

Topspin/backspin, oscillator, random
Topspin/backspin, oscillator, random, fjärrkontroll
Topspin/backspin, oscillator, random, fjärrkontroll, spelsimulator

SPECIFIKATIONER
Bollkapacitet .................................................150 Bollar
Typ av slag....................................................Grundslag till lobb
Bollhastighet.................................................16-137 km/tim
Bollmatningshastighet .................................1,5-12 sekunder
Överskruv/underskruv .................................Ja, variabel
Oscillator (sida-till-sida kontroll) ....................Fast, pendling eller slumpspridn.
Fjärrkontroll ..................................................Option (ingår i Playermodellen)
Batterityp ......................................................12V blyackumulator, solid, tät
Speltid ...........................................................4-6 timmar
Laddningstid.................................................12 timmar
Dimensioner (med bolltratten stängd) ........(HxDxB) 51x50x51 cm
Vikt (inkluderar 5,44 kg heavy-duty batteri) ....20,9 kg
Garanti ..........................................................1 år

OPTIONER / TILLBEHÖR
Smart/Fast Battery Charger
Externt batteripack
Extern strömadapter 220 V
Fjärrkontroll (extra sändare)
Skyddsöverdrag, vinyl

(Laddar batteriet upp till tre gånger snabbare)
(Bra att ha om batterierna tar slut, ger 4-6 extra speltimmar)
(Spela obegränsat om du har tillgång till 220V eluttag)
(Extra sändare till modellerna Tennis Tutor Plus /Fjärr och Player)
(Täcker bollmaskinen och skyddar mot väder, smuts och damm)
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