
ARIES WATCHES SMARTWATCH AW80 CZARNY
Wbudowany CIŚNIENIOMIERZ , PULSOKSYMETR i PULSOMETR pozwoli
Ci dodatkowo zadbać o zdrowy tryb życia. Po wszelkich testach okazuję się
że dokonywane zegarkiem pomiary są bardzo wiarygodne .

Zegarek ten jest idealnym narzędziem dla osób ceniących zarówno walory estetyczne, jak i praktyczność swojego
smartwatcha. Jest to zegarek który zarówno wspaniale się prezentuje na męskiej ręce jak i damskiej .  Dzięki
zastosowaniu najnowszych technologii, w obudowie zegarka udało się zmieścić baterię o pojemności aż 300mAh.
Niewątpliwie największymi jego zaletami są designerski wygląd oraz solidna konstrukcja. Zegarek waży zaledwie
35g. Czytelny energooszczędny wyświetlacz IPS o przekątnej aż 1,3" posiada, aż 3 opcje stylistyczne tarczy
zegara. Wbudowany krokomierz śledzi każdy twój ruch, dzięki któremu będziesz wiedział, jak aktywnie spędzasz dzień
w domu czy pracy. Funkcja monitora snu korzystająca z G sensoru wyliczy długość oraz jakość Twojego snu.
Funkcja budzika, ustawiania z poziomu aplikacji Android lub iOS, pozwoli zapomnieć o dręczących dźwiękach Twojego
przestarzałego budzika czy głośnego telefonu. Zegarek posiada funkcję wybudzania ekranu po poruszeniu ręką.
FUNKCJE ZEGARKA:

    PULSOMETR ( tętno )
    CIŚNIENIE KRWI
    PULSOKSYMETR ( poziom natlenienia krwi )
    POGODA
    powiadomienia sms
    powiadomienia o połączeniach przychodzących
    przebyty dystans
    krokomierz
    spalone Kalorie
    monitorowanie snu
    7 trybów sportowych: spacer, bieganie, jazda rowerem, skakanka, badminton, koszykówka, piłka nożna
    stoper,
    sterowanie muzyką
    przypomnienie alarmu
    przypomnienie o trybie siedzącym
    funkcja włączenia/wyłączenia ekranu
    włączenie ekranu podczas podniesienia ręki
    zdalne zdjęcia w telefonie
    regulacja jasności ekranu
    znajdowanie zegarka za pomocą telefonu.

Zakup smartwatcha to doskonała okazja na wprowadzenie do swojego życia nowych technologii, które z każdym



rokiem zyskują na popularności. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu doskonale współgrają ze smartfonami,
zwiększając ich możliwości. Smartwatche, za pomocą nowoczesnych funkcji, mogą podnieść jakość naszych treningów
i zmienić sposoby komunikacji. Wspaniały design świetnie będzie pasował do wielu kreacji, a jednocześnie będzie liczył
Twój przebyty dystans, spalone kalorie, czy inne ważne aspekty Twojego zdrowia.


