
WATTTEAM KONDIGT NIEUWE LINE-UP
POWERBEAT™ VERMOGENSMETERS AAN
Nu nog meer mogelijkheden waardoor je altijd de vermogensmeter hebt
die bij jou past

Rotterdam - november 2017 - Watteam kondigt hun nieuwe line-up POWERBEAT™

vermogensmeters aan, de best geprijsde vermogensmeters op dit moment op de markt. Je hebt

nu de keuze uit drie verschillende configuraties, zodat je altijd de vermogensmeter hebt die bij

jouw niveau past:

POWERBEAT™ Single

POWERBEAT™ Dual

POWERBEAT™ 2 Pack

Doordat steeds meer fietsers de POWERBEAT™ Dual gebruiken is Watteam in staat meer

vermogensmeters te maken voor lagere kosten. Ook kan Watteam de prijs laag houden doordat

de gebruiker de vermogensmeter eenvoudig zelf kan installeren en kalibreren met de

bijgeleverde kit.

De app neemt je dan stap voor stap door het installatieproces. Deze ondersteunt nu ook

POWERBEAT™ Live zodat je tijdens ritten je data kunt aflezen op je fietscomputer. Ook kun je

met de app de vermogensmeters draadloos updaten.

De POWERBEAT™ is uitgerust met twee mechanische sensoren en intelligente processing units

die echte linker- en rechterbeen krachtmetingen leveren, in plaats van geschat vermogen.

Daarnaast is de vermogensmeter licht van gewicht, duurzaam en consequent nauwkeurig

genoeg om te worden gebruikt door professionele wielrenners, maar is hij toch betaalbaar

genoeg voor elke fietser.

Het is ook de eerste op de markt met een oplaadbare batterij die wel 60 uur mee gaat, die

samenwerkt met ANT+ head-units en met Bluetooth Smart enabled smartphones. Eindelijk,

een professionele vermogensmeter die iedereen zich kan veroorloven!

De POWERBEAT™ is nu verkrijgbaar vanaf €299,99. Op DeDigitaleSporter.nl/Watteam-

Powerbeat zijn de verschillende verkooppunten te vinden en de compatibel cranks.

https://www.dedigitalesporter.nl/watteam-powerbeat/


Overzicht van de vermogensmeters van POWERBEAT™:

POWERBEAT™ Single

Het introductie model voor wie met vermogensmeting wil beginnen. De vermogensmeter heeft

dezelfde POWERBEAT™ technologie, maar dan linkszijdig waardoor je de meest betaalbare

optie krijgt om je vermogen te meten op de fiets. Hij kost €299,99,-. Hiermee is Watteam’s

missie om betaalbare professionele vermogensmeters beschikbaar te maken voor iedereen weer

een stap dichterbij gekomen.

POWERBEAT™ Dual
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De originele Watteam vermogensmeter die de output van beide benen meet. Daarnaast geeft hij

de balans tussen de linker en rechter crank (individual leg balance), het rendement van de

koppel (torque efficiency), de gelijkmatigheid van de kracht die op de pedalen uitgeoefend

wordt (pedal smoothness) en de cadans. Ook is er ondersteuning toegevoegd voor CX en gravel

fietsen. Je hebt dus alle kenmerken van een professionele vermogensmeter voor de competitieve

prijs van €449,99.

POWERBEAT™ 2 Pack

Omdat we denken dat de meeste mensen meerdere fietsen nodig hebben, is er ook de

POWERBEAT™ 2 Pack optie. Perfect voor je tweede fiets of als kado voor een goede vriend.

Deze optie komt met twee POWERBEAT™ Dual, vier sensoren en vier ‘comp units’ voor de lage

prijs van €759,99.

Specificaties:

Gewicht: 18,9g per crank

Communicatie: ANT+ ™ en Bluetooth® SMART

Oplaadbare batterij: LiPo 3.6V; 60 uur gebruik; 2 uur op te laden

Waterdicht: IP67 gecertificeerd

Compatibel cranks: HOL ALUMINIUM

Mobiele apps: iOS & Android
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