
Smartwatch Garett GT22S ciemny brąz, skórzany
Indeks: 57404 Producent: GARETT Kod producenta: GT22S ciemny brąz, skórzany

Cena: 514.45 zł

Opis

Smartwatch GT22S Ciemny brąz skórzany
Producent: Garett Electronics

Właściwości
Opis Smartwatch Garett GT22SMęski smartwatch wielozadaniowy! Dotrzyma Ci kroku w każdym treningu,
kontrolując Twój puls, ciśnienie, a nawet natlenienie krwi. Wytrzymały na zanurzenia do 1 godziny.
Poinformuje Cię o przychodzących połączeniach oraz wiadomościach (SMS, e-mail, Facebook, Twitter etc.).
Możesz także za jego pośrednictwem prowadzić rozmowy bez wyciągania telefonu. Posiada możliwość
sterowania niektórymi funkcjami smartfona (odtwarzacz muzyki, aparat fotograficzny etc.). Dotykowy
wyświetlacz z wysokim kontrastem!Możliwość rozmów poprzez wbudowany mikrofon/głośnik zegarkaDzięki
technologii Bluetooth Twój smartwatch staje się urządzeniem peryferyjnym Twojego smartfona. Możesz
prowadzić rozmowy przez zegarek.Wodoszczelność IP68Absolutna wodoszczelność! Producent daje
gwarancję na zanurzanie do 1 godziny. I także absolutna pyłoszczelność.Pulsometr, Ciśnieniomierz i
PulsoksymetrTwoje narzędzia bezpieczeństwa! Dzięki czujnikom optycznym wbudowanym w zegarku, masz
stały nadzór nad swoim pulsem, ciśnieniem i natlenieniem krwi.Powiadomienia o połączeniach telefonicznych
i wiadomościach tekstowychPołączenia przychodzące oraz wiadomości tekstowe. Nie tylko SMS-y i maile, ale
także wiadomości z serwisów społecznościowych. Wszystko od teraz masz na wyświetlaczu
smartwatcha.KrokomierzUrządzenie śledzące każdy Twój krok! Dzięki temu nie tylko wiesz, jaki dystans
pokonałeś, ale także dostajesz informację o spalonych w ten sposób kaloriach.Monitor snuWydaje Ci się, że
przesypiasz osiem godzin? Pulsometr połączony z czujnikiem ruchu zarejestruje, ile czasu faktycznie śpisz, a
przez ile czasu przekręcasz się z boku na bok.Tryby sportoweinaczej spalasz kalorie biegnąc, inaczej idąc, a
jeszcze inaczej grając w piłkę. Ustaw właściwą dyscyplinę, a otrzymasz pełny raport o swoim wysiłku!Szyba i
prosta wymiana paskówMożesz zaopatrzyć się w kilka pasujących pasków i wymieniać je, zależnie od
okoliczności.Zdalny aparatZnajdź tylko miejsce, gdzie możesz oprzeć lub zawiesić smartfon, a resztę załatwisz
jednym dotknięciem smartwatcha. To lepsze, niż kijek do selfie!Sterowanie muzyką w telefonieTaką możliwość
zapewnia aplikacja sprzęgająca smartwatch ze smartfonem. Włączanie, przewijanie utworów, a wszystko na
odległość. Teraz jesteś władcą każdej imprezy!Kolorowy dotykowy wyświetlacz IPSWysoki kontrast, bogata
paleta barw i odczyt z wyświetlacza możliwy pod różnymi kątami. A przy tym wygodne, dotykowe sterowanie
wszystkimi funkcjami.
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 1,3"
Rozdzielczość (urz.mobilne) 240 x 240
Typ matrycy IPS LCD
Procesor MTK 2502C
Aparat fotograficzny Nie
Szczegółowe dane aparatu
Dźwięk
Funkcje Wodoszczelność IP68 Dotykowy ekran Bluetooth Kompatybilność z Android Kompatybilność z iOS



Model GT22S

EAN 5903246285147

Kolor brązowy

Rodzaj smartwatch

Materiał paska /
bransolety

skóra ekologiczna

Materiał koperty metal szlachetny

Szerokość koperty 48

Wysokość koperty 48

Grubość koperty 12

Długość paska /
bransolety

220

Waga 58

Kształt koperty okrągły

Przekątna ekranu 1.3

Rozdzielczość ekranu
(px)

240 x 240

Rodzaj baterii akumulator litowo-jonowy

Pojemność
akumulatora

300

Komunikacja Bluetooth

Nawigacja nie

Czujniki krokomierz, pulsometr

System operacyjny inny

Złącza brak

Aplikacja z opcją GPS Powiadomienia dźwiękowe Powiadomienia wibracyjne Powiadomienia o wiadomościach
SMS Powiadomienia o połączeniach Powiadomienia z aplikacji Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń
Wysyłanie wiadomości SMS (Tylko przy użyciu szybkiego szablonu) Przycisk SOS Wykonywanie zdjęć
telefonem Sterowanie odtwarzaniem muzyki z telefonu Funkcja szukania telefonu Funkcja szukania
urządzenia Pulsometr Ciśnieniomierz Pulsoksymetr Czujnik EKG Tryby sportowe Rodzaj trybów sportowych
Spacer, bieganie, wspinaczka, rower, badminton, koszykówka, piłka nożna. Krokomierz Monitor braku
aktywności Przypomnienia o nawodnieniu Monitor snu Wybudzenie ekranu ruchem ręki Stoper Budzik
Kalendarz Kalkulator Różne tarcze do wyboru Skórzany pasek Pasek wymienny Dedykowana aplikacja Garett
Activ
Bateria Litowo-jonowa
Czas pracy na baterii/bateriach 4
Czas czuwania (maks.) 7
Pasuje do
Akcesoria w zestawie Smartwatch Garett GT22S Ładowarka/ kabel magnetyczny Instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Kolor (wyliczeniowy) Brązowy
Wymiary
Waga 200
Pozostałe parametry Wodoodporność IP68 (Urządzenie nie jest przystosowane do pływania) Materiał
Metal/Tworzywo sztuczne Wersja Bluetooth 4.2 Zakres częstotliwości 2,4 GHz Zasięg transmisji do 10 metrów
Pojemność baterii 300 mAh Czas ładowania około 2 godziny Język menu Polski, Angielski Wymiary koperty
52x49x11.8mm Rodzaj paska skórzany

Parametry



Kompatybilność
systemowa

Android, iOS

Lokalizator GPS nie

Wodoszczelność tak

Stan Nowy

Zdjęcia
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