
GARETT Smartwatch Multi 4 blue
Indeks: 37679 Producent: GARETT Kod producenta: Multi 4 niebieski

Cena: 432.65 zł

Opis

Smartwatch Multi 4 Sport Niebieski
Producent: Garett Electronics

Właściwości
Opis Smartwatch Garett Multi 4 SportSmartwatch sportowy dla NIEJ i dla NIEGO! Jest uniwersalny pod
każdym względem, również z powodu nagromadzenia bogactwa funkcji i aplikacji. Skontroluje trening pod
kątem jego wydajności, a także bezpieczeństwa, dzięki czujnikom optycznym, mierzącym puls i ciśnienie krwi.
Zmierzy przebyty dystans, policzy spalone kalorie, przepowie pogodę, wytyczy kierunek Warto sprawdzić
wszystkie funkcje, bo jest ich sporo! Może być także samodzielnym telefonem, a do tego posiada wbudowany
moduł GPS. Multi przez wielkie M!Wbudowany moduł GPSPrzy użyciu wbudowanego modułu GPS możesz
zapisać trasę pokonaną podczas Twojej aktywności sportowej bez konieczności posiadania przy sobie
smartphona.Pulsometr i CiśnieniomierzTwój puls oraz Twoje ciśnienie są pod Twoją kontrolą!Tryby
sportoweWybierz jedną z dostępnych na liście dyscyplin, a potem ĆWICZ. Algorytm przypilnuje, byś się nie
przeforsował, ale także i nie lenił!Slot na kartę SIMDzwoń i wysyłaj SMS-y. Tak, to wszystko możliwe jest przy
użyciu małego zegarka! Wystarczy tylko umieścić w nim kartę SIM dowolnego operatora, by smartwatch stał
się prawdziwym telefonem.Barometr, wysokościomierz i kompasBarometr i wysokościomierz będą
szczególnie przydatne podczas górskich wypraw. Kompas ułatwi orientacje w terenie.KrokomierzUrządzenie
śledzące każdy Twój krok! Dzięki temu nie tylko wiesz, jaki dystans pokonałeś, ale także dostajesz informację
o spalonych w ten sposób kaloriach.Możliwość rozmów poprzez wbudowany mikrofon/głośnik
zegarkaSprzęgając smartwatch ze smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji oraz technologii Bluetooth,
możesz prowadzić rozmowy za pośrednictwem smartwatcha.Powiadomienia o połączeniach telefonicznych i
wiadomościach tekstowychTwój smartwatch i smartfon są teraz drużyną! Informacje o połączeniach
przychodzących, SMS-ach, mailach oraz wiadomościach na Facebooku czy Twitterze będą zawsze w zasięgu
Twojego wzroku.Wodoszczelność IP67Pełna ochrona przed pyłem oraz krótkotrwałym zanurzeniem (do 30
min.). Survival, off-road, gry terenowe typu paintball oraz wszelkie sporty zimowe dozwolone!Kolorowy
dotykowy wyświetlacz IPSŁatwe i wygodne sterowanie funkcjami smartwatcha i wysoki kontrast barw,
pozwalający na precyzyjny odczyt wyświetlacza nawet w pełnym słońcu.Łatwo wymienne paski w 3
kolorachUszkodzenie paska nie degraduje zegarka. W mgnieniu oka samodzielnie założysz nowy pasek.Zdalny
aparatNie uważasz, że chodzenie z kijkiem do selfie jest nieporęczne i mało poważne? Teraz migawkę aparatu
możesz zwolnić za pomocą smartwatcha, stojąc nawet kilka metrów przed obiektywem!Odtwarzanie muzyki z
telefonuOdtwarzaj na głośniku swojego zegarka ulubioną muzykę z Twojego telefonu.Informacje
pogodoweZawsze najświeższe i pochodzące ze sprawdzonych źródeł. I zawsze dostępne!
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 1,3"
Rozdzielczość (urz.mobilne) 240 x 240
Typ matrycy IPS LCD
Procesor MTK2503A-ARM7
Aparat fotograficzny Nie



Stan Nowy

Rodzaj smartwatch

Kolor czarny

Materiał paska /
bransolety

tworzywo sztuczne

Materiał koperty tworzywo sztuczne

Waga 63

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.17

Kształt koperty okrągły

Rozdzielczość ekranu
(px)

240 x 240

Pamięć RAM 64

Wbudowana pamięć 128

Komunikacja Bluetooth

Nawigacja tak

Czujniki barometr

System operacyjny Android

Złącza brak

Kompatybilność
systemowa

Android, iOS

Szczegółowe dane aparatu
Dźwięk
Funkcje Dotykowy ekran GPS Łączność 2G Slot na kartę SIM Powiadomienia dźwiękowe Powiadomienia
wibracyjne Powiadomienia o wiadomościach SMS Powiadomienia o połączeniach Powiadomienia z aplikacji
Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń Wykonywanie zdjęć telefonem Sterowanie odtwarzaniem
muzyki z telefonu Tak Funkcja szukania telefonu Funkcja szukania urządzenia Pulsometr Ciśnieniomierz
Kompas Tryby sportowe Rodzaj trybów sportowych bieganie (na zewnątrz, wewnątrz, maraton), wspinaczka,
rower. Krokomierz Wysokościomierz Barometr Monitor braku aktywności Monitor snu Wybudzenie ekranu
ruchem ręki Stoper Minutnik Budzik Kalendarz Kalkulator Gumowy pasek Pasek wymienny Dedykowana
aplikacja Smart-Time
Bateria Litowo-jonowa
Czas pracy na baterii/bateriach 4
Czas czuwania (maks.) 7
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Pasuje do
Akcesoria w zestawie Smartwatch Garett Multi 4 Ładowarka/ kabel magnetyczny Instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Niebieski
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Waga 63
Pozostałe parametry Wodoodporność IP67 (Urządzenie nie jest przystosowane do pływania) Pamięć RAM 64 MB
Pamięć ROM 128 MB Obsługiwane częstotliwości GSM 2G Używane standardy GSM 2G Standard karty SIM -
Nano SIM Materiał Metal/Tworzywo sztuczne Wersja Bluetooth 4.0 + 3.0 Zakres częstotliwości 2,4 GHz Zasięg
transmisji do 10 metrów Pojemność baterii 320 mAh Czas ładowania około 2 godziny Język menu Polski,
Angielski, Francuski, Hiszpański, Portugalski, Włoski, Holenderski Rodzaj paska - gumowy Waga 63 gramy

Parametry



Lokalizator GPS tak

Wodoszczelność tak

Model 5903246285192

EAN 5903246285192
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