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Resistente ao choque
A construção resistente ao choque 
protege contra impactos e vibrações.

Vidro mineral
O vidro mineral robusto e an-risco
protege o relógio de danos inestécos.

Bracelete de resina
A resina natural é o material ideal para 
braceletes, devido à sua grande 
durabilidade e flexibilidade.

Caixa de resina
A caixa de resina é o ideal para o dia a dia. 
É durável, leve e relavamente insensível
ao frio, calor ou outras influências externas.

Fivela
A bracelete está equipada com uma 
fivela.

Fivela
A bracelete está equipada com uma 
fivela.

Dimensões (A x L x P)
48,40mm x 45,90mm x15,00mm

Peso
Aprox. 58,00gr

Bluetooth® Smart
O relógio está equipado com a tecnologia
Bluetooth® de economia de energia, que
oferece transferência de dados com econo-
mia de energia com o pressionar de um bo-
tão. O relógio pode conectar-se a um smart-
phone sem fiosphone sem fios via Bluetooth®, permindo
acesso a uma ampla gama de funções úteis. 

Classificação de resistência à água
(20ATM)
Perfeito para mergulho livre sem equipa-
mento próprio: o relógio é resistente à 
água até 20ATM/20bar/200metros. O  
valor em metros não se refere à profundi-
dade do medade do mergulho, mas à pressão do ar 
ulizada durante o teste de resistência à 
água. (ISO 2281)

Contador de passos
O relógio possui um acelerómetro de 
3 eixos integrado que conta os passos 
que executa e indica os números no mostrador.

Hora do Smartphone
A hora local será ajustada automacamente
sempre que o relógio esver conectado a 
um smartphone.

Indicador de chamadas e e-mails recebidos
Quando recebe uma chamada ou e-mail no 
seu smartphone, é apresentada uma 
noficação no ecrã do relógio.

Localizador do telefone
Não sabe onde deixou o seu smartphone? 
Basta premir um botão no seu relógio para 
que o smartphone emita um alarme.

Planeador de treino
Configure objevos de treino individuais.

Registo de treino
Guarde unidades de treino e informações 
detalhadas.



Função de snooze
Sempre que parar o alarme, este irá soar 
novamente após alguns minutos.

Análise de treino
Análise do status do treino, nível de condi-
ção sica, carga de treino e tempo de recu-
peração.

Indicação das horas em formato 12/24
As horas podem ser indicadas num forma-
to de 12 ou 24 horas.

Luz LED super automáca
Se a luz ambiente enfraquecer, um virar do
pulso ilumina, intensamente e a cores, o 
ecrã do relógio.

4 alarmes diários
O alarme diário relembra-lhe eventos
recorrentes através de um sinal acúsco à
hora definida. Pode também avar o sinal
horário que indica a passagem de cada hora. 
Este modelo tem 4 alarmes independentes 
papara lembretes flexíveis de compromissos 
importantes.

Som dos botões avado/desavado
É possível desligar o som dos botões para
ulizar o botão de modo. Isto significa que 
o relógio já não emite sons ao mudar de uma
função para outra. Os alarmes predefinidos
ou os temporizadores de contagem decres-
ccente permanecem avos quando o som dos
botões é desavado.

Indicador de consumo de calorias
Esta função calcula as calorias que consu-
miu e regista o resultado na memória.

Memória de voltas 100
Pode guardar na memória os tempos medi-
dos totais, de voltas e parciais com a data, 
para que sejam apresentados mais tarde.
Um conjunto de dados é constuído por: 
data, tempos totais, de voltas e parciais. A
memória memória tem espaço suficiente para até 100 
conjuntos de dados. Alguns modelos podem 
também armazenar as distâncias e as calorias
calculadas.

Sensor de aceleração
O sensor de movimento responde à acele-
ração e mostra isso como uma velocidade
no mostrador. O sensor também suporta a
função de rotação automáca do relógio,
garanndo que a imagem seja sempre exi-
bida da maneibida da maneira correta no mostrador.

5 Timer - 1/1 sec - 60 min 
(com repeção automáca)
O temporizador de contagem dá um sinal 
angindo a hora definida. A capacidade de 
medição ange os 60 minutos. O tempori-
zador pode voltar a contar automacamente
a para parr do tempo predefinido. Cinco destes 
alarmes de contagem regressiva podem ser 
definidos de forma independente.

Função de horas mundiais
Indica a hora atual nas principais cidades 
e em áreas específicas do mundo.

2 anos - 1 pilha
A pilha fornece ao relógio energia suficiente
para aproximadamente dois anos.

Função de cronómetro - 1/100 segundos
- 100 horas
O tempo decorrido, o intervalo de tempo e 
o tempo final são medidos com uma exadão 
de 1/100 segundos. O relógio pode medir 
períodos máximos de 100 horas.

Modo avião (offline mode)
Basta premir um botão para colocar o reló-
gio no modo offline. Deste modo é possível 
desavar a receção de dados GPS e de rádio
do relógio em viagens de avião.


