
 M4 צמיד שעון חכם
ערכת הצמיד החכם מגיעה בקופסה מעוצבת

לM4 קיים מד פעימות לב, מדד לחץ דם, רמת חמצן בדם.
בעל מגוון רחב של מצבי אימון הכוללים מצב ריצה, הליכה בהליכון,

אופניים וגם שחיה.
שלל פונקציות כגון מד צעדים, קלוריות, מרחק, מוניטור שינה,
תזכורות, שעון מעורר, שלט מצלמה, טכנולוגית נגד גניבות.

ניתן לקבל התראות מסרונים (ווטס אפ , סקייפ וכד')
התראת שיחות  (מכשירי אנדרואיד התומכים בשיחה מזוהה,

יציגו את השם המופיע באנשי הקשר באנגלית בלבד)
iOS 8.5 תמיכת  באיפון בגרסה מעל

ואנדרואיד 4.4 ומעלה.
מסך בגודל צבעוני TFT בגדול 0.96 אינץ.

.FITPRO עובד עם הישום
בלוטוס בתקן 4.0

OTA תמיכה מרחוק בעדכוני גירסה
צבע הרצועה שחור.
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מזהה שיחה
התראות על הודעות



מגוון מצבי ספורט
כל נתוני האימונים

בצמיד שלך

בשטיפת ידיים, בשחייה, ברחצה ובצרכים יומיומיים

 IP68-רמת הבטיחות של הצמיד מגיעה ל



ניטור דופק 24 שעות ביממה

צג שינה
הקלטת השינה הלילית שלכם

מידע וניתוח הדופק
 במהלך שינה עמוקה וקלילה
התאמת הרגלי השינה שלך

(יכול לקצר את ביצוע זמן הסוללה)



לנער ולצלם
נוח וקל

ע״י רטט אור
נוח ועדין

ללא הפרעה
לאנשים סביבך

איתור צמיד
או טלפון

שעון מעורר

כפתור סלפי



(יכול לקצר את ביצוע זמן הסוללה)

חישן זהוי
ישיבה ממושכת

מד דופק
ולחץ דם



שעון חיישן
הוראות

שימוש באנגלית

כבל טעינה

רצועה

תכולת הערכה


