
ACME EUROPE Smartwatch Acme SW102 (z
pulsomterem i dotykowym wyświetlaczem IPS)
Indeks: 20734 Producent: ACME EUROPE Kod producenta: 243444

Cena: 131.87 zł

Opis

Smartwatch z pulsometrem i ekranem IPS SW102
Producent: ACME Europe

Właściwości
Opis ACME SW102 smartwatch z pulsometrem i ekranem IPS ACME SW102 Smartwatch o subtelnym wyglądzie
z kolorowym wyświetlaczem IPS 1,3" podkreśli twoją osobowość, bez względu na to, jesteś kobietą czy
mężczyzną. Poza wszystkimi głównymi funkcjami smartwatcha, SW102 posiada długo działającą baterię
możesz ładować zegarek zaledwie raz na tydzień. Dodatkowo, zegarek posiada różne funkcje multi-sport i jest
wodoodporny, więc możesz cieszyć się swoim treningiem na świeżym powietrzu bez względu na pogodę. Z
łatwością znajdź swój telefon za pomocą funkcji Find My Phone, lubianej przez wielu użytkowników. Ustaw
swoje własne przypomnienia Możesz ustawić swoje własne przypomnienia, np. aby nie zapomnieć lekarstw,
czas jedzenia itp. bezpośrednio na zegarku  WodoodpornośćKlasa wodoodporności zIP67 zapewnia, że
zegarek jest odpornu na kurz i wodę. Możesz z nim iść na ryby, wejść pod prysznic lub np. pływać. Tryb
multisport Zegarek posiada 5 różnych trybów monitorowania katywności sportowej: bieganie, chód, jazda na
rowerze, bieganie na bieżni, wspinaczka Krokomierz Liczy przebyte kroki, dystans i spalone kalorie
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 1,3"
Typ matrycy IPS LCD
Procesor
Aparat fotograficzny Nie
Szczegółowe dane aparatu
Dźwięk
Funkcje Kolorowy wyświetlacz IPS 1,3 z dotykowym przyciskiem Wbudowany akcelerometr i pulsometr Liczy
zrobione kroki, odległość, liczbę spalonych kalorii Monitoruje sen Informuje o przychodzących połączeniach,
wiadomościach i powiadomieniach z kalendarza Pozwala na zdalne sterowanie kamerą smartfona (zdalny
spust migawki) oraz odtwarzaniem muzyki na smartfonie Wyświetla dane pogodowe Tryb multisport: bieganie,
chód, jazda na rowerze Klasa odporności na wodę i pył: IP67
Bateria
Czas pracy na baterii/bateriach 6
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Koperta 34 mm
Pasuje do
Akcesoria w zestawie W komplecie dedykowany kabel USB z magnetyczną końcówka do ładowania
smartwatcha.
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary Rozmiar nadgarstka: 160-230 mm
Waga 0.12



Stan Nowy

Kolor wielokolorowy

Kształt koperty inny

Złącza USB typ A

Kompatybilność
systemowa

Android, iOS

Lokalizator GPS brak informacji

Wodoszczelność brak informacji

Model 243444

EAN 4770070880876

Pozostałe parametry Wymienny pasek

Parametry

Zdjęcia
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