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GRATIS GUARDO APP

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

MEERDERE SPORTMODI

Technische specificaties

FIT COMMIT 
TO BE
FIT !FIT COACH EXPLORE

SPORTHORLOGE MET 
GEÏNTEGREERDE GPS

•  SPORT ‘activity tracker’ - functies: stappenteller, hartslagmeter,
   bloeddrukmeter, calorieverbranding & slaapmonitor. Met extra 
   geavanceerde functies voor outdoor activiteiten: hoogtemeter, 
   versnellingsmeter, barometer, kompas & weersomstandigheden. 
•  5 SPORTSMODI:
   - Sporten: indoor lopen, outdoor lopen, fietsen, klimmen, marathon
   - Laat je toe specifieke data te bekijken, geregistreerd tijdens het
     uitoefenen van de geselecteerde activiteit 
   - Kan bekeken & bediend worden via horloge of APP
•  GEÏNTEGREERDE GPS om bij outdoor lopen, fietsen of klimmen de 
   exacte trainingsgegevens te bekijken op je horloge en smartphone
•  1.3” IPS kleuren touchscreen: 
   - Via het full touch aanraakscherm kan je makkelijk 
      alle functies bedienen
   - STANDBY-display kan gepersonaliseerd worden 
   - Optie voor aan/uitschakelen scherm via polsbeweging
•  Diverse notificaties via vibratie: oproep, SMS, whatsapp, 
   alarmklok, stilzit-alarm…
•  DIRECTE OPROEP:  Bel en ontvang oproepen rechtstreeks
   op je horloge via Bluetooth 
•  IP67 waterdicht
•  Herlaadbare batterij via USB: 
   - Tot 2 dagen standby
   - Lege batterij-indicatie via display

•  Herlaadbare Li-Polymer batterij (360 mAh)
•  USB laadkabel met klem inbegrepen
•  Input DC 3.7 V
•  Snelle laadtijd: +/- 2 uren
•  WATERDICHT IP67
•  Bluetooth – Bluetooth 4.0 
•  APP OS – IOS 8.0 & hoger
   ANDROID 4.4 & hoger
•  Materiaal polsbandje: TPE
•  Gewicht: slechts 66gr 
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Inhoud verpakking: Fit Coach Explore + USB laadkabel 
met klem + Schroevendraaier + Pincet + Quick reference guide
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