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SHFT
revolutionen
er over os
Danskproducerede SHFT er en af verdens
mest avancerede løbeenheder, og nu
hvor den kan fås i danske BUTIKKER, er
revolutionen lige om hjørnet.

Der findes foreløbig ingen lignende og lige så avancerede produkter på markedet. Med funktioner som wattmåling og løbeeffektivitet er SHFT ganske enkelt ‘one of a kind’. Udviklingen
af løbecoachen har længe været undervejs, og det var derfor
med kæmpe spænding, at de danske udviklere bag konceptet
tog til New York i efteråret for at præsentere produktet til
løbets expo. Kort efter verdenspremieren blev SHFT også vist
frem i en dansk kontekst hos Kaiser Sport.
Nu har løbecoachen så endelig ramt de danske butikker,
hvorved det forventes, at enheden vil revolutionere verdenen af gear. For dem af jer, som endnu ikke kender til SHFT,
så er det en personlig digital løbetræner, der ud fra 12.000
datamålinger i sekundet overvåger din løbetur og har som
formål at sikre, at du løber så effektivt som muligt. Ved hjælp
af to pods måler den en række værdier for dit løb, analyserer
dem og videregiver informationen via dine høretelefoner.

• SHFT er en personlig løbetræner, der ud fra 12.000 datamålinger i sekundet overvåger din løbetur og har som formål at
sikre, at du løber så effektivt som muligt.
• SHFT er udviklet med det formål at få dig til at løbe hurtigere
og minimere din risiko for skader.
• Produktet er blandt andet udviklet i samarbejde med tidligere eliteløber Jacob gliese, personlige trænere, en ph.d., kirurg
og en sportslæge. Derudover har en række dataanalytikere,
kodere og grafikere været involveret i udviklingen af SHFT.
• SHFT kommer både til iPhone (iOS) og Android og kan fås i
flere danske butikker.
• Læs mere på www.shft.coach
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