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Opis

Smartwatch Garett Kids 4G Różowy
Producent: Garett Electronics

Właściwości
Opis Smartwatch Garett Kids 4GPrawdziwa gratka dla miłośników zaawansowanych technologii i korzyści z
nich wynikających. Garett Kids 4G to więcej niż standardowy zegarek z GPS dla dziecka, bo nie tylko
umożliwia skuteczną lokalizację (GPS+LBS+Wi-Fi), wraz z funkcją GEOogrodzenie, ale również stwarza
możliwość odtworzenia historii tras do 30 dni wstecz. Garett Kids 4G to także więcej niż standardowy zegarek
z telefonem dla dziecka, bo daje możliwość przeprowadzania rozmów wideo, a do funkcji opiekuńczych, takich
jak Przycisk SOS, czy zdalny podsłuch, dochodzi opcja dyskretnego wykonania przez rodzica zdalnego zdjęcia
wbudowanym w zegarku aparatem. Można też śmiało stwierdzić, że Garett Kids 4G to więcej niż standardowy
smartwatch dla dzieci, bo system Android 6.0 to cała paleta zupełnie nowych i wciąż rozbudowywanych
możliwości, z którymi naprawdę warto się zapoznać.Łączność 4G, LTE i WiFiTo standardy łączności zgodne z
najnowszymi wymaganiami rynku. Zegarek z telefonem dla dziecka, wyposażony w takie technologie,
zapewnia najwyższą jakość połączeń i transmisji danych.Rozmowy wideoSmartwatche dla dzieci wchodzą w
nową fazę technologiczną! Możliwość rozmowy wideo przez zegarek to nie tylko wygoda, ale przede
wszystkim lepsza kontrola rodzicielska.Wbudowany moduł GPSZegarek GPS dla dziecka to jednocześnie
spokój rodzica. Dzięki technologiom geolokalizacji zawsze wiesz, gdzie jest Twoje dziecko!Lokalizacja przy
użyciu GPS, LBS i WiFiJeżeli zegarek z GPS dla dzieci ma być w 100% skuteczny, to powinien bazować na 3
technologiach. Niektóre budynki potrafią bowiem ekranować sygnały GPS.Wbudowany system
AndroidPojęcie inteligentny zegarek dla dzieci nabiera nowego znaczenia: więcej funkcji, bogatsze menu,
więcej możliwości! To prawdziwa nowa generacja!Wykonywanie i odbieranie połączeńZegarek-telefon dla
dziecka posiada wiele zalet. Jest zawsze na wierzchu, trudno go zgubić i zapewnia łączność pomiędzy
rodzicem a dzieckiem. Model przyjmuje karty SIM wszystkich sieci, a także ma wbudowany
głośnik/mikrofon.Przycisk SOSTa funkcja udowadnia, że telefon zegarek dla dziecka może znacząco zwiększyć
poczucie bezpieczeństwa. W nagłej sytuacji jedno wciśnięcie przycisku alarmowego nawiązuje połączenia z
trzema numerami telefonów.Monitoring głosuMożesz dyskretnie posłuchać odgłosów z otoczenia Twojego
dziecka, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. To jedna z funkcji opiekuńczych, jakie oferuje
smartwatch z kartą SIM dla dzieci.Wiadomości głosoweZegarek dla dziecka z telefonem umożliwia także
przesyłanie wiadomości. Nie SMS-ów, bo byłoby to kłopotliwe, ale wygodnych wiadomości głosowych do 15
sekund.AparatZdjęcie może zastąpić nawet sto słów. Dlatego smartwatch dla dziecka z aparatem jest
świetnym ułatwieniem komunikacji, bo dziecko ma możliwość przesłania zdjęcia na telefon
rodzica.Wodoodporność IP67Wodoszczelny smartwatch dla dzieci, czyli wakacje pod kontrolą! Certyfikowana
ochrona przed skutkami zanurzenia do pół godziny, a także przed działaniem pyłu.Krokomierz i monitor
snuJeżeli chcesz zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka, jego aktywność fizyczną oraz zdrowy sen, to
teraz masz do tego cenne narzędzia, w które wyposażony został ten zegarek dziecięcy
smartwatch.GEOogrodzenieWyznacz bezpieczny obszar dla dziecka, a o każdej próbie jego przekroczenia
dostaniesz powiadomienie na swój telefon. Wygoda, opieka i bezpieczeństwo takie możliwości zapewnia
zegarek dla dziecka GPS.Wymienne paskiZegarek dziecięcy z GPS to zbyt poważny wydatek, by uszkodzenie



Model Kids 4G

EAN 5903246284669

Kolor różowy

Materiał paska /
bransolety

tworzywo sztuczne

Materiał koperty tworzywo sztuczne

Szerokość koperty 48

Grubość koperty 17

paska miało być problemem. Dlatego paski są wymienne, a w dodatku ich wymiana jest prosta.Dotykowy,
kolorowy wyświetlaczNajlepszy smartwatch dla dziecka? To taki, który połączy potrzeby dziecka z
oczekiwaniami rodzica. Dlatego wygoda obsługi oraz atrakcyjny dizajn są również ważne.Plan lekcjiPrzy
użyciu aplikacji opiekun może wgrać na zegarek plan lekcji. Od teraz Twoje dziecko nie zapomni o żadnych
zajęciach!Darmowa aplikacjaNie każdy smartwatch dla dzieci to oferuje! Istnieje wiele modeli, w których
aplikacja dla rodzica jest płatna lub pociąga za sobą konieczność opłacania abonamentu. Tutaj jest to za
darmo.
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 1,4''
Rozdzielczość (urz.mobilne) 240 x 240
Typ matrycy LCD
Procesor 9820E
Aparat fotograficzny Tak
Szczegółowe dane aparatu
Dźwięk
Funkcje Dotykowy ekran GPS Bluetooth Wi-Fi Rozmowy wideo Łączność 4G LTE Lokalizacja GPS, LBS, WiFi
Slot na kartę SIM Wbudowany system Android Kompatybilność z Android Kompatybilność z iOS
Powiadomienia dźwiękowe Odbieranie, odrzucanie, wykonywanie połączeń Klawiatura wybierania numerów
Wiadomości głosowe Przycisk SOS Geo ogrodzenie Zdalny podsłuch Funkcja szukania urządzenia Alarm
rozładowania Wbudowany aparat Krokomierz Monitor snu Plan lekcji Przeglądarka zdjęć Budzik Gra
matematyczna Różne tarcze do wyboru Gumowy pasek Pasek wymienny Dedykowana aplikacja Garett Tracker
Bateria Litowo-jonowa 730 mAh
Złącza Brak
Czas pracy na baterii/bateriach 2
Czas czuwania (maks.) 3
Komunikacja bezprzewodowa WiFi
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Pasuje do
Akcesoria w zestawie Smartwatch Garett Kids 4 G Kabel magnetyczny USB c Śrubokręt Instrukcja obsługi Karta
gwarancyjna
Kolor (wyliczeniowy) Różowy
Wymiary 48 x 55 x 17 mm
Pozostałe parametry Wodoodporność IP67 (Nieprzystosowane do pływania) Procesor 9820E Pamięć RAM 2 GB
Pamięć ROM 4 GB Obsługiwane częstotliwości GSM 900/1800/1900 MHz Używane standardy GSM 2G/3G/4G
Dokładność GPS ~5-15 metrów Czułość GPS -159dBm Standard karty SIM: Nano SIM Materiał tworzywo
sztuczne Wersja Bluetooth 4.0 Czas czuwania około 3 dni Czas pracy na baterii około 2 dni Czas ładowania
około 2 godzin Język menu: Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Włoski, Portugalski, Turecki,
Rosyjski Rodzaj paska Gumowy

Parametry



Kształt koperty prostokątny

Przekątna ekranu 1.4

Rozdzielczość ekranu
(px)

240 x 240

Rodzaj baterii akumulator litowo-jonowy

Pojemność
akumulatora

730

Komunikacja Bluetooth, Wi-Fi

System operacyjny Android

Złącza nanoSIM

Kompatybilność
systemowa

Android, iOS

Lokalizator GPS tak

Wodoszczelność tak

Stan Nowy

Rodzaj smartwatch

Wysokość koperty 48

Długość paska /
bransolety

250

Waga 52

Nawigacja nie

Czujniki pulsometr, krokomierz
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