POLAM100
Sporthorloge met activiteitstracker

Op elk moment van de dag verbranden we tijdens verschillende (sport) activiteiten
calorieën. Met de Polaroid POLAM100 kunt u exact zien hoeveel calorieën u gedurende de
dag heeft verbrand. Dit sporthorloge met activiteitstracker analyseert naast het
calorieverbruik ook uw slaapritme en het herkent automatisch de afstand die u wandelt
of hardloopt. Daarnaast voorziet hij u van informatie over inkomende berichten en/of
gesprekken op uw mobiele telefoon. En uiteraard ontbreekt tijdsweergave en de
alarmfunctie niet. Dit POLAM100 sporthorloge zal u extra motivatie en grip geven op een
actieve en gezonde levensstijl.
Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoren van sportprestaties, slaap en de calorie verbranding
Slaap monitor en alarm klok
Melding van inkomende berichten en telefoongesprekken.
Bluetooth 4.0 (laag batterijverbruik)
0,69 inch OLED Display
Waterproof IP66
Ter voorkoming van het verliezen heeft de armband dubbele sluiting
Polsbandje van TPE; anti allergeen materiaal
Geschikt voor Android 4,3 OS en IOS 6,1 of hoger
USB oplaadkabel wordt meegeleverd

•
•
•

Afmeting
Gewicht
EAN code

•

Verpakkingseenheid

: 3,2x8,5x14,5 (BxDxH)
: 0,28 kilogram
: 3609020085089 (zwart) 3609020086260 (rood)
3609020086253 (blauw) 3609020086277 ( groen)
: 10 stuks
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POLAM200
Bluetooth ‘Connected’ Sporthorloge met activiteitstracker

Integreer real-time informatie over uw actieve levensstijl in uw dagelijkse routine en blijf
verbonden met de buitenwereld met dit Polaroid POLAM200 ‘Connected’ Bluetooth
Sporthorloge met activiteitstracker. Dit slimme horloge met krachtige functies analyseert
uw calorieverbruik, slaapritme en uw sportprestaties, maar daarnaast voorziet hij u ook
van informatie over inkomende berichten en/of gesprekken op uw mobiele telefoon.
Door de koppeling met uw telefoon kunt u er uw favoriete muziek mee afspelen en zelfs
foto’s (snapshot) maken behoort tot de mogelijkheden. Monitoring van uw
sportprestaties is eenvoudig met de bijbehorende app. Kortom de Polariod POLAM200 is
de beste partner bij uw sportieve prestaties!
Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoren sportprestaties en calorieverbranding
Slaap monitor en alarm klok
Melding van inkomende berichten en telefoongesprekken
Music Play
Snapshot functie
Bij volgeladen batterij, 6 uur bruikbaar
1,44 inch OLED Display
3-Axis G-sensor
Bluetooth V3.0+ EDR:
Ter voorkoming van het verliezen heeft de armband dubbele sluiting
Polsbandje van TPE anti allergeen materiaal
Geschikt voor Android 4,3 OS en IOS 6,1 of hoger
USB oplaadkabel wordt meegeleverd

•
•
•
•

Afmeting
Gewicht
EAN code
Verpakkingseenheid

:
:
:
:

39x33x32 (BxDxH)
0,58 kilogram
3609020067122
10
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POLAM400
Bluetooth activiteitstracker met hartslagmonitor

Met deze Polaroid POLAM400 blijft u continue op de hoogte van hoeveel calorieën u heeft
verbrand, hoe hoog uw hartslag is etc.. En zeker tijdens het sporten is deze bluetooth
activiteitstracker van groot ondersteunend belang. Dit slimme horloge met strak design
meet en analyseert namelijk uw hartslag, calorieverbruik, slaapritme en uw
sportprestaties. Daarnaast voorziet hij u van informatie over inkomende berichten en /of
gesprekken op uw mobiele telefoon. Én u kunt met de POLAM400 zelfs foto’s maken. Met
de bijbehorende app brengt u met dit sporthorloge meer structuur aan in uw trainingen
en traint u ook veel effectiever.
Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoren van sportprestaties, calorie verbruik en hartslag
Slaap monitor en alarm klok en datumweergave
Alarm met vibratie
Snapshot functie
Melding van inkomende berichten en telefoongesprekken.
Synchronisatie en visualisatie van data naar telefoon of tablet
0,66 inch Ecran OLED Display
Waterproof IPX67
Bluetooth 4,0
380 Mah lithium-ion batterij, laadtijd 2 uur, gebruiksduur 2 a 3 dagen.
Ter voorkoming van het verliezen heeft de armband dubbele sluiting
Polsbandje van TPE; anti allergeen materiaal
Geschikt voor Android 4,3 en IOS 7,0 en hoger
Inclusief USB oplaadkabel en extra polsbandje

•
•
•

Afmeting
Gewicht
EAN code

•

Verpakkingseenheid

: 1,9x9,7x6cm (BxDxH)
: 0,70 kilogram
: 3609020083603 (blauw) 3609020083566 (wit)
3609020083726 (rood) 3609020083597 ( groen )
:6
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POLAM600
Bluetooth ‘Connected’ Sporthorloge met activiteitstracker

Integreer real-time informatie over uw actieve levensstijl en blijf verbonden met de
buitenwereld met dit Polaroid POLAM600 ‘Connected’ Bluetooth Sporthorloge met
activiteitstracker. Dit slimme horloge met krachtige functies analyseert uw
calorieverbruik, slaapritme en uw sportprestaties. Daarnaast voorziet hij u van informatie
over inkomende berichten en /of gesprekken op uw mobiele telefoon.
U kunt met de POLAM600 bellen en gebeld worden, overal uw favoriete muziek afspelen
en u kunt er zelfs foto’s mee maken.. Monitor en deel real-time informatie over uw
actieve levensstijl.
Specificaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid tot telefoneren
Melding van inkomende berichten en telefoongesprekken.
Slaap monitor en alarm klok
Monitoren sportprestaties en calorieverbranding, stopwatchfunctie
Music Play
Snapshot functie
1,54 inch touchscreen OLED Display
0,08 MP Camera
Bluetooth 3.0 + EDR
380 Mah lithium-ion batterij, laadtijd 2 uur, gebruiksduur 2 a 3 dagen.
Micro-USB aansluiting, Support Micro SD tot 32 GB
Sim kaartslot 2G Call: 850/900/1800/1900
Support MP3, MP4, WAP
Ter voorkoming van het verliezen heeft de armband dubbele sluiting
Polsbandje van TPE; anti allergeen materiaal
Geschikt voor Android 4,3 en IOS 6,1 en hoger
USB oplaadkabel wordt meegeleverd

•
•
•
•

Afmeting
Gewicht
EAN code
Verpakkingseenheid

:
:
:
:

4,8 x 4,0 x 1,18 cm (BxDxH)
0,64 kilogram
3609020085386
10 stuks
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