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Smartwatch Garett GT20S
srebrny stalowy
Cena

500,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

gt20s_sreb_stal

Kod producenta

gt20s_sreb_stal

Opis zegarka
Wodoodporna obudowa IP54
Pełna kompatybilność z Android i iOS
Ekran dotykowy IPS 1.3"
Pulsometr
Bluetooth w wersji 4.0
Do wyboru klika różnych tarcz zegarka
Wykonywanie i odbieranie połączeń
Powiadomienia o wiadomościach
Wykonywanie zdjęć telefonem
Odtwarzanie muzyki
Stoper, Budzik, Kalendarz
Dyktafon
Pełny obraz aktywności i snu

---
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Smartwatch Garett z kategorii POZOSTAŁE
Nowoczesne smartwatche są jednymi z najlepszych przykładów postępującej miniaturyzacji. Z pozoru zwykły zegarek na
nadgarstku jest w rzeczywistości telefonem, krokomierzem, monitorem snu… i wcale nie są to jeszcze wszystkie funkcje!
Współczesny zegarek smartwatch to cenny pomocnik w pracy i niezawodny kompan w czasie wolnym. Potrafi zmotywować do
aktywności fizycznej oraz do prowadzenia zdrowszego trybu życia. Smartwatch Garett – technologia godna XXI wieku dla
prawdziwie nowoczesnych ludzi!

Jeżeli smartwatch, to tylko wodoodporny!
Nie da się ukryć, że zawartość koperty tego zegarka warta jest specjalnej ochrony. Dlatego też jego obudowa posiada
certyfikat IP54, świadczący o wodoodporności. Deszcz lub śnieg nie są w stanie wyrządzić mu szkody. Nie trzeba go również
zdejmować do mycia rąk lub zmywania naczyń.

Aplikacja integrująca smartwatch ze smartfonem
Twój smartwatch może informować Cię o wszystkich połączeniach przychodzących, a także wyświetlać wiadomości SMS oraz
maile. Wystarczy tylko pobrać w tym celu darmową aplikację Garett Activ ze sklepu Google Play lub App Store. Smartwatch
Garett współpracuje ze wszystkimi smartfonami posiadającymi system Android oraz iOS

Trenuj efektywnie, ale też z umiarem!
Problemem wielu ćwiczących samodzielnie osób jest niewłaściwe natężenie wysiłku. Zbyt małe jedynie rozgrzewa mięśnie, a
zbyt duże prowadzi do przeforsowania. Smartwatch Garett GT20S posiada czujnik nadgarstkowy monitorujący tętno.
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Zmierz przebytą drogę, popraw jakość snu i zmotywuj się do działania!
Możesz to zrobić dzięki takim aplikacjom, jak: krokomierz, monitor snu oraz monitor braku aktywności. Dowiesz się, jak długa
była pokonana przez Ciebie droga, a także ile udało Ci się spalić kalorii. Sprawdzisz, ile czasu faktycznie przesypiasz w nocy, a
także dostaniesz sygnał, że warto się trochę poruszać dla zdrowia.

Aparat stale przygotowany!
Smartwatchem możesz uruchamiać migawkę w obiektywie smartfona, robiąc takie zdjęcia, które do tej pory były poza Twoim
zasięgiem. A gdy smartfon gdzieś się zawieruszy, „przywołasz” go bez problemu smartwatchem.

Smartwatch jako pilot do smartfona
Intrygujące, prawda? Szczególnie na wakacjach taka funkcja może okazać się bardzo praktycznym rozwiązaniem.
Smartwatchem możesz regulować odtwarzanie muzyki w smartfonie, możesz zwalniać spust migawki, robiąc takie selfie, jakie
tylko zapragniesz, a także możesz „przywołać” smartfon, jeśli się zawieruszy.

I oczywiście budzik, stoper, kalkulator, kalendarz oraz dyktafon!
Tych narzędzi także nie mogłoby zabraknąć. Wspominamy więc o nich tylko dla porządku, żeby nikt przypadkiem nie
pomyślał, że wyposażając nasze smartwatche w ultranowoczesne funkcje, zapomnieliśmy o tych podstawowych :)

wygenerowano w programie shopGold

Bądź sobą, wybierz…
…model tarczy oraz rodzaj paska! Bez względu na to, czy to ma być subtelny damski smartwatch, czy też „konkretny”
smartwatch męski, czy na prezent, czy dla siebie – znajdziesz go w naszej ofercie. Smartwatch Garett GT20S to strzał w
dziesiątkę pod każdym względem!
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