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Smartwatch Fossil Sport
FTW4019 Gen 4S
Cena

579,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

127911

Kod producenta

FTW4019 Gen 4S

Kod EAN

4013496201550

Producent

Fossil

Opis produktu
Klasyczny design i nowoczesna technologia
w najnowszej generacji zegarka Fossil
Nowy smartwatch Fossil to już 4 generacja i 4 nowe
funkcjonalności: pomiar tętna, płatności zbliżeniowe,
wbudowany GPS oraz zwiększona wodoszczelność. Zegarek
odbiera powiadomienia ze smartfona, służy jako budzik, śledzi
codzienną aktywność fizyczną, pomaga w realizacji celów
treningowych i zdalnie zarządza plikami muzycznymi w
telefonie.

Sprawdź swoje tętno
Smartwatch posiada optyczny czujnik tętna. Pomiar
aktualizowany jest automatycznie co 20 minut. W aplikacji
Google Fit można też dokonać pomiaru tętna lub włączyć
ciągłe śledzenie tętna podczas treningów. Statystyki pojawią
się z pozostałymi danymi jak np. liczba przebytych kroków czy
ilość spalonych kalorii.

Płać zbliżeniowo
Smartwatch wyposażony jest w technologię NFC. Korzystając z
aplikacji Google Pay wystarczy, że przyłożysz zegarek do
terminala z możliwością płatności zbliżeniowych, aby sprawnie
i szybko dokonać zakupu, bez konieczności sięgania po portfel.

Wbudowany GPS
Monitoruj spacery, treningi biegowe, a także jazdę na rowerze
przy pomocy Google Fit, bez konieczności zabierania telefonu
ze sobą. Twój zegarek automatyczniewyznacza i śledzi Twoją
lokalizację oraz mierzy przebytą odległość podczas treningów.

Wodoszczelny
Jeśli spędzasz dzień na basenie lub po treningu potrzebujesz
wziąć prysznic, od teraz Twój zegarek może Ci w tym
towarzyszyć. Dzięki wodoszczelności nowych smartwatchów,
nie ma potrzeby abyś wychodził z wody, żeby sprawdzić
otrzymane powiadomienia na telefonie. Od teraz możeszto
zrobić nie ruszając się z wody. Monitoruj ilość przepłyniętych
basenów oraz osiągnięcia podczas treningów pływackich na
zegarku za pomocą zewnętrznej aplikacji do śledzenia
pływania.
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Monitorowanie aktywności
Energiczny spacer, bieganie, czy może szaleństwo na rowerze?
Wyznaczaj konkretne cele i monitoruj swoje codzienne
osiągnięcia: ilość kroków, przebyty dystans, spalone kalorie, a
także długość i jakość snu

Szeroki wybór tarczy
Wybierz tarczę zegarka spośród wielu dostępnych wzorów dopasuj do swojej stylizacji i aktualnego nastroju. Jeśli wciąż
nie wybrałeś swojej idealnej tarczy, możesz ją znaleźć i pobrać
ze sklepu Google Play, a żeby było jeszcze prościej, możesz
wejść do Sklepu Google Play, by wyszukać i wysłać tarcze
wprost na swój zegarek.

Producent
Rodzaj
Płeć
Mechanizm
Szkło
Materiał koperty
Kształt koperty
Kolor koperty
Grubość koperty
Szerokość koperty
Szerokość paska
Wodoszczelność
Współpracujący system operacyjny
Pojemność baterii
Pamięć
Funkcje

Smartwatch Fossil Sport FTW4019 Gen 4S
Ładowarka
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Fossil
Smartwatch
Mężczyźni
Kwarcowy
Mineralne
Aluminium, tworzywo sztuczne
Okrągły
Grafitowy
12 mm
43 mm
22 mm
5ATM - 50m
Android 4.4+, iOS 9.3+
350 mAh
4 GB
Alarm
Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Czas światowy
Datownik
Ekran dotykowy
Funkcje treningowe
GPS
Krokomierz
Licznik kalorii
Moduł płatności
Podświetlenie
Pomiar dystansu
Prognoza pogody
Pulsometr
Stoper
Termometr
Wieczny kalendarz

