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GARMIN VÍVOACTIVE4S RŮŽOVO-ZLATÉ
Cena celkem:

7 790 Kč
(bez DPH: 6 438 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:

8 569 Kč
779 Kč

Kód zboží:

HODGAR1158

Part No.:

010-02172-33

Záruka:

24 měsíce (ů)

Stav:

Nové zboží

Popis
Garmin vívoactive4S
Elegantní multisportovní hodinky určené nejen pro všestranné vytrvalostní sportovce, ale díky minimální velikosti a
hmotnosti jsou ideální také pro běžné nošení. Nabízí optické měření srdečního tepu a míry okysličení krve přímo na
zápěstí, sportovní funkce a samostatné proﬁly pro podrobné vyhodnocení běhu, jízdy na kole, plavání, lyžování, ﬁtness
cvičení a řady dalších sportů. Disponují barevným dotykovým displejem, který nabízí perfektní čitelnost za každé situace.
Samozřejmostí je měření kvality spánku a hladiny stresu. Pro přehled o tom, jak se zlepšuje vaše kondice, vypočítají
hodinky na základě naměřených hodnot VO2 max. a tzv. ﬁtness věk. Všechny naměřené aktivity si poté jednoduše
přenesete a zobrazíte v aplikaci Garmin Connect, a to buď v počítači nebo v mobilním telefonu. Zajisté potěší nabídka
chytrých funkcí, mezi které patří upozornění na příchozí volání nebo čtení SMS zpráv. K dispozici je podpora bezkontaktních
plateb Garmin Pay, vestavěný MP3 přehrávač, včetně možnosti stažení playlistů ze streamovacích hudebních služeb
Spotify a Deezer a navigační funkce. Hodinky jsou voděodolné do 5 atmosfér. Výdrž baterie je až 7 dnů v režimu
chytrých hodinek a až 15 hodin s plným GPS záznamem. Hodinky se dobíjí dodávaným USB kabelem.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Výdrž baterie: až 15 hodin s GPS, až 7 dnů v režimu smart hodinek
Technologie baterie: dobíjecí Li-Iontová
Funkce a vybavení: optický snímač tepu, PulseOx (míra okysličení krve), GPS/Glonass/GALILEO, Wi-Fi, ANT+, Bluetooth
(SMS, hovory, e-maily atd.), kompas, akcelerometr, upozornění na neaktivitu, dotykový displej, monitoring spánku, MP3
přehrávač, bezkontaktní platba GarminPay, měření spálených kalorií, počítadlo pater, výpočet VO2 max., live tracking
Displej: dotykový TFT
Rozměry: 40 x 40 x 13 mm

Hmotnost: 40 g
Voděodolnost: ano, 5 ATM
Barva: růžová - zlatá

