
Smartwatch Garett Women Naomi czarny,
skórzany
Indeks: 18357 Producent: GARETT Kod producenta: Naomi czarny, skórzany

Cena: 384.45 zł

Opis

Smartwatch Women Naomi Czarny Skórzany
Producent: Garett Electronics

Właściwości
Opis Smartwatch Garett Women NaomiZgrabne połączenie eleganckiego smartwatcha damskiego ze
smartwatchem sportowym. Wyśmienicie zaprezentuje się zarówno na uroczystej kolacji, jak i na biznesowym
spotkaniu. A po godzinach możesz w mgnieniu oka zmienić metalową bransoletkę na miękki pasek i ćwiczyć
pod opieką osobistego trenera, który skontroluje Twój puls, a także przeliczy pokonany dystans na spalone
kalorie. Bez trudu dogada się z Twoim smartfonem i będzie powiadamiać Cię o przychodzących połączeniach i
wiadomościach (również z Facebooka i Twittera). Możesz go także użyć do sterowania aparatem w smartfonie
(niepotrzebny kijek do selfie!). I na dokładkę jest całkowicie wodoszczelny!Wodoszczelność IP68Lubisz
pływać? Możesz śmiało zabrać smartwatch ze sobą do wody! Ten certyfikat oznacza odporność na zanurzenie
nawet do 1 godziny. A także całkowitą ochronę przed pyłem i kurzem.Tryby sportoweJeżeli dbasz o formę,
uprawiając różne dyscypliny, to teraz możesz kontrolować efektywność spalania kalorii podczas jazdy
rowerem, biegania, marszu, pływania etc.PulsometrIdealny trening, to trening efektywny i jednocześnie
bezpieczny. Dlatego Twój puls powinien być zawsze pod kontrolą.KrokomierzChcesz wiedzieć, ile kalorii
udało Ci się dzisiaj spalić? Ta funkcja w magiczny sposób zmobilizuje Cię do jeszcze większej aktywności, bo
każdy Twój krok to krok do celu, jakim jest Twoja sylwetka!Monitor braku aktywnościMarzenie o idealnej
sylwetce vs nie chce mi się? Teraz motywujący alarm poinformuje Cię, że w określonym przedziale czasu
spaliłaś zbyt mało kalorii. A więc Czas na odrobinę ruchu!Monitor snuSen to wypoczynek, a prawidłowy sen
nie powinien być zbyt często przerywany. Jaki jest Twój sen? Sprawdź, teraz masz do tego odpowiednie
narzędzie!Powiadomienia o połączeniach telefonicznych i wiadomościach tekstowychZdarza Ci się nie
odebrać telefonu lub nie przeczytać wiadomości na czas? To już przeszłość! Połączenia przychodzące, SMS-y,
maile, wiadomości z Facebooka i Twittera Twój smartwatch czuwa nad wszystkim!Prosta i szybka wymiana
paskaBransoleta pięknie prezentuje się na przyjęciu, a pasek jest wygodniejszy na treningu. Wymiana trwa
tylko chwilę, dzięki temu Twój smartwatch będzie z Tobą wszędzie!Zdalny aparatUstaw swój telefon lub
zawieś, stań przed nim, a następnie zwolnij migawkę aparatu, używając do tego smartwatcha. Kijek do selfie
już niepotrzebny!Kolorowy wyświetlaczNie bez powodu zwróciłaś uwagę na ten model, bo odpowiednio
dobrane, intrygujące barwy, to jest coś, co lubisz
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 1,05''
Typ matrycy LCD
Procesor Nordic NRF52832
Aparat fotograficzny Nie
Szczegółowe dane aparatu
Dźwięk
Funkcje Przystosowany do pływania Bluetooth Powiadomienia wibracyjne Powiadomienia o wiadomościach



Waga 160

Kod producenta 5903246284966

Stan Nowy

Wodoszczelność poniżej 20m = WR20

Kolor dominujący czarny

Kształt koperty okrągła

Szerokość koperty 36

Grubość koperty 12.5

Model Naomi

EAN 5903246284966

Wysokość koperty 36

SMS Powiadomienia o połączeniach Powiadomienia z aplikacj Wykonywanie zdjęć telefonem Funkcja szukania
telefonu Funkcja szukania urządzenia Pulsometr Ciśnieniomierz Tryby sportowe Rodzaj trybów sportowych:
spacer, bieganie, wspinaczka, rower, pływanie, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy.
Krokomierz Monitor braku aktywności Przypomnienia o nawodnieniu Monitor snu Wybudzenie ekranu ruchem
ręki Przypomnienia o spotkaniu Przypomnienia o lekarstwatch Stoper Budzik Różne tarcze do wyboru
Metalowy pasek Pasek wymienny Dedykowana aplikacja LinkTo Health
Bateria Litowo-jonowa
Czas pracy na baterii/bateriach 6
Czas czuwania (maks.) 10
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Pasuje do
Akcesoria w zestawie Smartwatch Garett Women Naomi Ładowarka/ kabel magnetyczny Instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Srebrny
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 45 x 38 x 10.8 mm
Waga 160
Pozostałe parametry Rozdzielczość ekranu 240 x 198 pixeli Wodoodporność IP68 Pamięć ROM 64 MB Materiał
Metal/Tworzywo sztuczne Wersja Bluetooth 4.0 Zakres częstotliwości 2,4 GHz Zasięg transmisji do 10 metrów
Pojemność baterii 120 mAh Język menu Polski (częściowy), Angielski Wymiary koperty 45*38*10.8 mm Rodzaj
paska - skórzany

Parametry

Zdjęcia
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