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SMARWATCH ZEGAREK SPORTOWY
SPORT 17 CZARNY
Cena brutto

199,00 zł

Cena netto

161,79 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

1 szt.

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

Garett Sport 21

Kod EAN

5903246280104

Producent

garett

Opis produktu
SMARTWATCH ZEGAREK SPORT 17
SmartWatch Garett Sport 17 to Twój osobisty trener na nadgarstku, dzięki któremu zadbasz o swoje zdrowie przez całą dobę. Garett Sport 17 to nie tylko elegancki i
modny dodatek lecz to przede wszystkim idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia. Garett Sport 17 pokazuje godzinę, datę, liczy
kroki, spalone kalorie, pokonany dystans, mierzy czas, monitoruje puls, ciśnienie i natlenienie krwi. Ponadto mierzy jakość snu, wykonuje zdjęcia w sposób zdalny.
Informuje użytkownika o przychodzących połączeniach telefonicznych, wiadomościach sms, wiadomościach tekstowych z wielu komunikatorów.
Czujnik nadgarstkowy pulsometr, pulsoksymetr, ciśnieniomierz
Optyczny nadgarstkowy czujnik pozwala monitorować tętno, natlenienie i ciśnienie krwi, bez konieczności zakładania paska z czujnikiem na klatkę piersiową. Można
kontrolować całodobowo tętno, intensywność treningów, użytkownik dostaje dokładny pomiar tętna podczas trwania danej aktywności fizycznej. Wyniki wyświetlane są
na urządzeniu, oraz w aplikacji gdzie są również zapisywane.
Pełna kompatybilność z systemami Android i iOS
Po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem za pomocą aplikacji która jest darmowa i którą można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store, mamy dostęp do analiz,
statystyk, raportów i danych z aktywności sportowych, raportów z jakości snu, raportów z pulsometru, raportów z ciśnienia i natlenienia krwi. W aplikacji możemy
utworzyć i zapisać profil użytkownika, możemy wybrać jeden z wielu trybów sportowych np. bieganie, pływanie, jazda rowerem, wspinaczka górska, piłka nożna,
koszykówka, tenis stołowy, itp.
Aplikacja z opcją GPS
Aplikacja posiada funkcję GPS, która pokazuje i zapisuje na mapie pokonany dystans, czas trwania aktywności, tempo i spalone kalorie. Przebyty dystans i dane z
aktywności fizycznej możemy odtworzyć w aplikacji z podglądem na mapie.
Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa
Garett Sport 17 jest certyfikowany przez producenta stopniem ochrony IP68. Oznacza to, że obudowa tego smartwatcha jest pyłoszczelna i wodoszczelna.
Długi czas pracy baterii
Garett Sport 17 charakteryzuje się niskim poborem mocy, dzięki czemu może działać w trybie czuwania nawet do 2 miesięcy.
Szybka i łatwa zmiana paska
To żaden problem, do zmiany paska nie są potrzebne żadne narzędzia. Wystarczy wymienić, zatrzasnąć i gotowe. Wybierz swój ulubiony kolor paska lub zmieniaj paski
odpowiednio do nastroju lub ubioru.
Dlaczego wymyślono smartwatche?
To proste! Chciano w ten sposób uniezależnić użytkowników smartfonów od ciągłego spoglądania na telefon, ponieważ statystycznie robią to 150 razy na dzień.
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