myPhone Hammer Watch

• 1,3" dotykové LCD
• GPS
OBSAH BALENÍ

• stupeň ochrany IP68

• Hodinky
• Nabíječka

• Baterie: Li-ion, 440 mAh

• Náhradní řemínek

• Bluetooth 4.0

• Návod v češtině

UVEDENÍ NA TRH
• duben 2021

DOPORUČENÁ MOC
• 2 190,-Kč s DPH

Hodinky HAMMER Watch s GPS jsou první odolné a

Zesílený kryt hodinek je vyroben z vysoce kvalitních

chytré hodinky od společnosti HAMMER. Byly vytvořeny

materiálů. Samotný rámeček (kroužek) je kovový,

pro aktivní uživatele, cestovatele a technologické

ale zároveň jsou hodinky lehké. Jsou odolné proti

nadšence. Jsou vybaveny 1,3" barevnou dotykovou

vodě a prachu v souladu s certifikátem IP68.

obrazovkou a senzorem pro měření srdeční frekvence a
pulzním oxymetrem. Poskytují podporu pro 8 typů aktivit.

Hodinky HAMMER Watch nabízejí plnohodnotné

Podívejte se sami, co všechno můžete dělat!

funkce sportovních hodinek. Sledujte své tréninky a
pokrok pomocí jednoho z 8 sportovních profilů:

1,3" barevná dotyková obrazovka v hodinkách HAMMER

chůze, běh, horolezectví, jízda na kole, plavání,

je chráněna přidanými gumovými nárazníky a displej je

fotbal, badminton, basketbal.

vybaven vysoce kontrastním displejem pro snadné čtení
na přímém slunci. Přepínejte mezi jedním ze tří hlavních

Využívejte GPS. Po tréninku můžete na svém

ciferníků a přizpůsobte je svému osobnímu vkusu a

smartphonu zobrazit trasu na mapě, vzdálenost,

podmínkám.

spálené kalorie, pulz a tempo.
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myPhone Hammer Watch
TECHNICKÉ PARAMETRY

OBSAH BALENÍ
• Hodinky

Displej (úhlopříčka):

dotykový 1,3'', TFT

Rozlišení displeje:

240×240 px

Procesor:

Spreadtrum SC6531E

Baterie:

Li-ion, 440 mAh

Max. výdrž při používání:

až 7-10 dní

Max. výdrž

až 30 dní

• Nabíječka

v pohotovostním režimu:

• Náhradní řemínek

Váha:

55 g

• Návod v češtině

Průměr hodinek:

48 mm

Tloušťka hodinek:

18 mm

UVEDENÍ NA TRH

Průměr displeje:

34 mm

• duben 2021

GPS:

ano

Bluetooth:

4.0

Další funkce:

Datum a čas, počasí, počítadlo kroků

DOPORUČENÁ MOC

a kalorií, měření tepu a krevního tlaku,

• 2 190,-Kč s DPH

saturace, 8 typů aktivit
Stupeň ochrany:

IP68

EAN:

5902983610205
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