
Extra informatie

 

  

 

GRATIS GUARDO APP

Toestel connectie via BLUETOOTH
• Gevarieerde statistieken
• Instelbare persoonlijke doelen
• Instelbare hartslagzones
• Gedetailleerde toestelgegevens

Technische specificaties

FIT

COMMIT TO
BE FIT !

FIT COACH HR SQUARE
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EAN Charcoal Black: 5414633067340
EAN Ocean Green: 5414633067395
EAN Velvet Pink: 5414633067401

Verpakkingsinhoud: Fit Coach HR Square + Magnetische USB
laadkabel + Quick reference guide

•  Herlaadbare Li-Polymer batterij (210 mAh)
•  Magnetische USB laadkabel inbegrepen 
•  Input: DC 3.8 V
•  Snelle laadtijd: +/- 2 uren
•  WATERDICHT IP68
•  Bluetooth – Bluetooth 5.0 
•  APP OS – IOS 8.0 & hoger
   ANDROID 4.4 & hoger
•  Materiaal polsbandje: TPU
•  Gewicht: slechts 35 g 

•  Functies: stappenteller, hartslagmeter, calorieverbranding,
   afstandsmeting & slaapmonitor
•  Stel uw dagelijkse doelen in, bekijk uw wekelijks totaal op uw horloge
•  1.3” TFT LCD KLEURENSCHERM – intuïtief TOUCHSCREEN:
   - Bedien eenvoudig meerdere functies
   - Ook optie voor activeren van het scherm via polsbeweging
   - 4 verschillende wijzerplaten beschikbaar
•  9 SPORTSMODI:
   - Bekijk specifieke gegevens, geregistreerd tijdens het 
      uitoefenen van de geselecteerde activiteit
   - Kan bekeken en bediend worden via horloge 
      of APP
•  Relax functie: Helpt u te ontspannen en 
   uw ademhaling te beheersen
•  Ontvang en bekijk NOTIFICATIES 
   onmiddellijk op uw horloge:
   alarmklok, SMS, WhatsApp, Facebook...
•  Verbind en bedien uw favoriete muziek App
   ook in sportmodus
•  IP68 water- en stofdicht
•  Batterij herlaadbaar via USB kabel: 
   tot wel 20 dagen standby
•  GPS-verbinding om de afgelegde route te 
  bekijken (voor wandelen, lopen, hiken en fietsen) 

SPORTHORLOGE
met eigentijds strak ontwerp

GPS-verbinding om 
de afgelegde route 
te bekijken (voor 
wandelen, lopen, 
hiken en fietsen) 
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