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Nowoczesny wielofunkcyjny Smartwatch E3
 

Cena: 133,33 PLN

Opis produktu
 

WIELOFUNKCYJNY NOWOCZESNY SMARTWATCH

Oferowany na aukcji smartwatch doskonale sprawdzi się przy codziennym użytkowaniu, a także podczas treningów!

 

Funkcje multisport z aż 23 trybami sportowymi!

Monitorowanie organizmu podczas snu

Pomiar wyników podczas treningów

Nowoczesny, sportowy wygląd

Menu w języku polskim po zainstalowaniu aplikacji i synchronizacji z urządzeniem

Wysoka jakość w stosunku do atrakcyjnej ceny!

 

FUNKCJE PRODUKTU

Wielki wybór wśród 23 trybów sportowych: (bieganie na zewnątrz, jazda na rowerze, pływanie, skakanie na skakance, tenis stołowy,
badminton, wspinaczka, spacer, koszykówka, piłka nożna, taniec, jazda na rowerze stacjonarnym, yoga, skłony-brzuszki, bieganie w
miejscu, pajacyki, gimnastyka, kajakarstwo, baseball, siatkówka, krykiet, rugby, hokej,

Wodoodporność IP68
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Krokomierz

Pomiar spalanych kalorii

Zdalne sterowanie aparatem, kamerą w telefonie

Funkcja Anti-lost - lokalizacja urządzenia

Powiadomienia o braku ruchu przy siedzącym trybie życia

Monitorowanie snu

Powiadomienia (wiadomości, połączenia nieodebrane, media społecznościowe, o bezruchu)

Pogoda

Pomiar pulsu

Całodobowy monitoring pulsu

Funkcja Pulsoksymetru - pomiar natlenienia krwi

Pomiar ciśnienia krwi

Odrzucanie połączeń

Godzina i data

Alarm

Stoper

Funkcja nie przeszkadzać

Sterowanie muzyką

Aktywowanie ekranu ruchem ręki dzięki G-sensorowi

 

 

MONITOROWANIE ORGANIZMU

Dzięki smartwotchowi E3 będziesz zawsze na bieżąco ze swoim stanem zdrowia i dokonaniami sportowymi!

Dedykowana aplikacja pozwala w prosty sposób na śledzenie i zarządzanie wynikami z poziomu smartfon.

Urządzenie posiada trzyosiowy G-Sensor ruchu, dzięki któremu po podniesieniu ręki ekran zostanie automatycznie wybudzony.

 

JAKOŚĆ I NOWOCZESNY DESIGN

Urządzenie łączy w sobie nowoczesny, sportowy design z solidnością i funkcjonalnością.

Solidna budowa najwyższej jakości

Kolorowy, dotykowy wyświetlacz HD 1,28"
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Koperta typu slim (grubość 9 mm)

Sportowy, silikonowy pasek

Pojemna bateria

 

SZYBKIE ŁADOWANIE

Smartwatch ładowany jest za pomocą czujników umieszczonych z tyłu koperty i ładowarki, która jest dołączona do zestawu.

Bateria ma pojemność 200 mAh, jej pełne naładowanie zajmuje zaledwie 2 godziny, a dzięki energooszczędnemu procesorowi może
pracować nawet do 7 dni na jednym, pełnym naładowaniu.

 

6 TARCZ ZEGARKA DO WYBORU

Możesz dopasować wygląd tarczy smartwatcha do swojego nastroju i wyglądu w danym dniu!

Bez problemu dopasujesz go zarówno do sportowej bluzy i jeansów, jak i eleganckiej koszuli na spotkaniu biznesowym.

 

WODOODPORNOŚĆ

Urządzenie posiada klasę wodoodporności IP68 - pozwala to na mycie rąk, użytkowanie w deszczu, pływanie powierzchniowe (do 1,5 -
temperatura wody 10-35 °C)

 

UWAGA! Należy unikać nurkowania i zanurzania w słonej wodze, gorącej wodzie oraz kąpieli i pary, gdyż może to uszkodzić
urządzenie.

 

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz: HD 1.28" i rozdzielczości 240 x 240 px

Czas normalnej pracy: do około 7 dni

Czas ładowania: 2 h

Pojemność baterii: 200 mAh

Bluetooth: 5

Kompatybilność: Android 4.4+ , iOS 8.0+

Wymiary: średnica koperty - 43 mm / grubość koperty - 9 mm / szerokość paska - 22 mm (max obwód ręki 23 cm)

Wodoodporność: IP68

Czas czuwania do około 21dni (czas może ulec znaczącemu skróceniu w zależności od sposobu korzystania z urządzenia)
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W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

Smartwatch E3 z silikonowym paskiem

Ładowarka magnetyczna

 

IDEALNIE NADAJE SIĘ NA PREZENT !

Zegarek zapakowany jest w eleganckie czarne pudełko, dzięki czemu zrobi wrażenie na każdej osobie obdarowanej takim prezentem!

 

Galeria
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