13.08.20 11:08:54

JH Comp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

IMMAX SW12 ČERNÉ
Cena celkem:

1 757 Kč
(bez DPH: 1 452 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

1 933 Kč
176 Kč
HODIMM1047
09023
24 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
IMMAX SW12
Elegantní dámské chytré hodinky s magnetickým řemínkem jsou díky svému designu vhodné nejen pro aktivní sportovce,
ale také jako atraktivní doplněk pro běžné nošení. Hodinky nabízí 1,04" dotykový displej s rozlišením 240 x 198 bodů a
jejich základem je procesor Nordic NRF52832. Díky podpoře bezdrátového připojení Bluetooth vám po spárování s vaším
chytrým telefonem připomenou zmeškaný hovor, SMS, notiﬁkace z aplikací, naplánované pracovní schůzky apod. Mezi jejich
sportovní funkce poté patří měření srdečního tepu a krevního tlaku či sběr informací o vašich sportovních aktivitách, jako
je chůze, běh, cyklistika, horolezectví a další. To vše můžete pohodlně a přehledně sledovat v aplikaci Wearhealth, která je
dostupná kompletně v českém jazyce. Pro snadné ovládání jsou i samotné hodinky v české lokalizaci. S kapacitou baterie
140 mAh vám zaručí výdrž v pohotovostním režimu až 10 dní, nebo při běžném používání až 5 dní.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Displej: 1,04" IPS
Výbava: Bluetooth 4.0, vibrace, dotykový displej, krokoměr, vzdálenost, měření spálených kalorií, měření srdečního tepu a
krevního tlaku, sportovní režim (běh, chůze, horolezectví, fotbal, badminton, cyklistika, ping-pong), dálková spoušť, funkce
Najdi telefon, připomínka léků, pitný režim, čeština
Procesor: Nordic NRF52832
Výdrž baterie: 5 dní (při klasickém používání), 10 dní v pohotovostním režimu
Stupeň krytí: IP67
Rozměry: 260 x 35 x 11,5 mm
Hmotnost: 51 g

Barva: černá
Upozornění:
U chytrých smartphonů s OS Android, které podporují řízení optimalizace baterie (např. Huawei, Honor, Xiaomi) se může projevit nekorektní nezobrazení PUSH notiﬁkací (SMS,
upozornění na volání, zprávy ze sociálních sítí atd.), a také nestabilní Bluetooth připojení. Zmiňované chytré smartphony jsou nechvalně známé svou agresivní správou aplikací
běžících na pozadí. Po opuštění aplikace dojde časem na pozadí k úplnému ukončení spuštěné aplikace.
Díky funkci řízení optimalizace baterie má telefon v pohotovostním režimu minimální spotřebu. Nicméně je řada aplikací, které pro bezproblémovou funkčnost potřebují být
spuštěny stále na pozadí a toto je právě případ aplikací komunikujících s chytrými hodinkami a náramky.
Z výše uvedeného důvodu je potřeba v telefonu nastavit, aby se nevypínaly již běžící aplikace, povolit přístup k oznámením v telefonu a také povolit aktivitu na pozadí. Pokud
nevíte, kde v nastavení telefonu tyto funkce spravovat, použijte uživatelský návod Vašeho zařízení.

Tip: Výdrž baterie lze prodloužit např. vypnutím celodenního sledování hodnoty tepu.

