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Kalkhoff Entice 3.B Advance Heren

Artikelnummer D64152732
Merk Kalkhoff
Naam Entice 3.B Advance Heren

Normale Prijs € 3.299,00

Opruimingsprijs € 3.049,00

OMSCHRIJVING
Grind in plaats van asfalt. Bossen in plaats van een druk stadscentrum. Vrijheid in plaats van tijdsdruk. Het perfecte fietsmoment is als
je je grenzen verlegt. En daar is de Entice 3 voor gemaakt. Met zijn robuuste ontwerp vormt deze fiets de ideale kennismaking met de
sportieve wereld van allroad trekking. Een e-bike die je bijzonder veelzijdig kunt gebruiken. Die de dagelijkse ritten net zo gemakkelijk
aankan als avonturen in de natuur.

 

Voor de Entice is geen berg te hoog, geen afdaling te steil. Of je nu over een geasfalteerd fietspad rijdt of over een hobbelig bospad –
de Entice 3.B Advance weet raad met elk avontuur en elk terrein. Met de Bosch Performance Line motor, hoogwaardige schijfremmen
en brede noppenbanden is voor deze allroad e-bike geen berg te hoog en geen afdaling te steil. En dankzij de comfortabele geometrie
en ergonomische handvatten leg je ook lange tochten met gemak af. Welkom in de wereld van de geïntegreerde e-trekkingbike!

 

PLUSPUNTEN 

Zo goed als geruisloze Bosch Performance Line 65 Nm motor

Stijlvol in het frame geïntegreerde Bosch 500Wh accu

Hydraulische schijfremmen

Geveerde voorvork met lock-out functie

Shimano Deore 1x10 versnellingsysteem

 

SHOWROOM OPRUIMING 

Profiteer nu van extra hoge kortingen tijdens onze showroom-opruiming.

Om plaats in onze showroom te maken ruimen wij alle modellen van de voorgaande collectie op. Profiteer daarom nu van extra hoge
kortingen op onze showroommodellen. Het betreft een beperkte selectie fietsen dus wacht niet te lang, van elk model is vaak nog maar
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één exemplaar beschikbaar! 

Fietsen uit de showroomopruiming zijn nieuwe fietsen (niet gebruikte fietsen) die een geruime tijd op verschillende locaties in onze
showroom gestaan en kunnen lichtelijk beschadigd zijn. Op deze fietsen is daarom een extra hoge korting van toepassing!

Specificaties

Model Entice 3.B Advance Heren Kleur 1 Teal blue matt

Modeljaar 2022 Frame Lichtgewicht alluminium

Versnellingssysteem Derailleur, Shimano Deore, voor 38t,
achter 11t-32t

Aantal versnellingen 10 versnellingen

Wielset Naven; Shimano TX505, velgen: Rodi
Blackrock

Wielmaat 29"

Banden Schwalbe Smart Sam 54-584 Voorvork SR Suntour XCM NLO 80mm, met lock-out
functie

Accu Bosch PowerRube Li-Ion 36v 500Wh Motor Bosch Performance Line, 36V, 250W,
65Nm

Display Bosch Intuvia LCD Afneembaar display Ja

Highspeed Nee Afneembare accu Ja

Beschikbare maten - Wave (lage instap): 45cm (S) | 50cm (M) |
55cm (L) !
- Heren: 50cm (M) | 55CM (L) | 60cm (XL)
Dit model is alleen beschikbaar in de kleur
Teal bleu matt!

BELANGRIJK!
Per frametype en framemaat zijn er slechts
een beperkt aantal fietsen beschikbaar,
informeer vrijblijvend of het gewenste
frametype en de juiste framemaat nog
leverbaar is!
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