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Smartwatch Artnico P8 Pro
niebieski
Cena

109,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131386

Kod producenta

Artnico P8 Pro

Kod EAN

5904302070240

Producent

ARTNICO

Rozdzielczość

240x240 px

Pulsometr

Tak

Krokomierz

Tak

Tryby sportowe

6

Materiał paska

Silikon

Opis produktu
Smartwatch Artnico P8 Pro
Artnico P8 Pro to funkcjonalny smartwatch, który nie tylko
ułatwi Ci życie, ale też pozwoli skutecznie zadbać o zdrowie.
Może nieprzerwanie mierzyć tętno oraz temperaturę, a
wszystkie najważniejsze informacje wyświetla na dużym
ekranie HD 1,4″. Urządzenie ma też funkcję monitoringu snu,
kilka trybów sportowych oraz opcję synchronizacji z telefonem.
Wodoodporność IP67 sprawia, że możesz używać go na co
dzień bez obaw.

Z Artnico zadbasz o zdrowie
Smartwatch został wyposażony w profesjonalny, niezależny
chip pomiaru temperatury, który może działać przez 24
godziny na dobę. Urządzenie w czasie rzeczywistym
monitoruje też tętno. Dzięki otrzymywanym za pomocą Artnico
P8 Pro informacjom możesz od razu reagować na jakiekolwiek
niepokojące objawy. W ten sposób zadbasz o zdrowie i, być
może, unikniesz nieprzyjemnych skutków choroby.

Popraw jakość swojego snu
P8 Pro monitoruje Twój sen, aby umożliwić Ci poprawę jego
jakości. Na podstawie zapisywanych przez urządzenie
informacji możesz lepiej poznać swoje nawyki, sprawdzić, co
wpływa na Twój nocny wypoczynek i zmienić przyzwyczajenia
na bardziej korzystne dla zdrowia. Z Artnico wreszcie się
wyśpisz i zapewnisz sobie regenerację, jakiej potrzebujesz.

Zoptymalizuj swoje treningi i osiągnij
szczytową formę
Poznaj swoje tętno podczas treningu, dowiedz się, ile kalorii
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spalasz i zyskaj dostęp do szeregu innych przydatnych
informacji. Artnico P8 Pro oferuje kilka trybów sportowych,
takich jak na przykład jazda na rowerze, bieganie, skakanka
czy piłka nożna - każdy może znaleźć coś dla siebie.
Korzystając z tych funkcji, optymalnie dostosujesz
intensywność swoich treningów i zwiększysz ich efektywność.

Najważniejsze informacje w zasięgu ręki
Artnico P8 Pro to również Twój nieoceniony asystent. Kiedy
sparujesz go ze smartfonem, dostarczy Ci wszystkich
najważniejszych informacji. Będziesz otrzymywać
powiadomienia o przychodzących połączeniach i
wiadomościach, co sprawi, że niczego już nie przegapisz.
Smartwatch obsługuje SMS, Wechat, QQ oraz inne podobne
aplikacje.

Niesamowicie czytelny wyświetlacz
Dotykowy, kolorowy wyświetlacz HD umożliwia bajecznie
prostą obsługę smartwatcha. Wykonany z zakrzywionego,
transparentnego szkła hartowanego 2.5D - zapewnia czysty,
wyraźny obraz. Inteligentne menu jest intuicyjne i przyjemne w
nawigacji, a jednocześnie prezentuje się znakomicie. P8 Pro to
praktyczne akcesorium, które uprzyjemni Ci codzienność.

Niezawodny na co dzień
Smartwatch zachwyca stylowym, nowoczesnym, a zarazem
praktycznym designem. Nie tylko znakomicie prezentuje się na
nadgarstku, ale też jest lekki i wygodny w noszeniu. Co więcej,
nie musisz zdejmować go na czas mycia rąk, treningu lub
kiedy pada. Wodoodporność IP67 oznacza, że niestraszne mu
przypadkowe zachlapanie, pot czy deszcz.

Producent
Funkcje pomiarowe

Funkcje użytkowe

Funkcje użytkowe
Technologia wyświetlacza
Przekątna wyświetlacza
Rozdzielczość wyświetlacza
Bluetooth
Wodoodporność
Pojemność baterii
Maksymalny czas użytkowania
Kompatybilność z systemem Android
Matriał paska
Kolor paska
Waga

Smartwatch Artnico P8 Pro niebieski
Magnetyczny kabel ładujący
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Artnico
Krokomierz
Licznik kalorii
Dystansomierz
Monitor snu
Pulsometr
Pomiar temperatury
Badminton
Bieganie
Chodzenie
Jazda na rowerze
Koszykówka
Piłka nożna
Powiadomienia
TFT
1.4"
240x240 px
Bluetooth v4.2
IP67
170 mAh
7 dni
Android 4.4 lub nowszy
iOS 8.0 lub nowszy
Silikon
Niebieski
Około 46 g

O marce Artnico
Artnico Polska
Artnico to linia uniwersalnych i w pełni funkcjonalnych produktów, która przed nikim nie stawia ograniczeń. Ich prostota,
wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że bez obaw mogą z nich korzystać nawet dzieci.
Urządzenia Artnico są świetnym uzupełnieniem treningu osób aktywnych, a dla tych, którzy nie mają czasu aby o siebie
zadbać, będą pomocą i wsparciem.

Artnico – innowacyjność w każdym aspekcie
Sztab projektantów pracujący nad nowymi produktami opatrzonymi znaczkiem Artnico ma jedno jasne polecenie – nie iść na
żadne kompromisy, zarówno w kwestii rozwiązań technologicznych, jak i wykorzystania materiałów. Dlatego nasze urządzenia
lokowane są wśród produktów tzw. klasy premium. Wyposażone są w większość najnowszych rozwiązań, które sprawią, że
korzystanie z nich będzie nie tylko dziecinnie proste, ale także pełne satysfakcji. Do tworzenia wykorzystujemy wyłącznie
ekologiczne materiały, których eksploatacja nie tylko nie zatruwa środowiska, ale także nie wpływa negatywnie na zawarte w
produktach spożywczych witaminy i wartości odżywcze.
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