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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.

Fivela 
A bracelete está equipada com uma fivela.

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.

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

Fivela
A bracelete está equipada com uma 
fivela.

Dimensões (A x L x P)
48,9 mm x 42,8 mm x 13,4 mm

Peso
53 g

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)

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. 

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

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



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

Calendário automáco
Uma vez definido, o calendário automáco
indica sempre a data correta.

Vários idiomas
O dia da semana pode ser indicado em idio-
mas diferentes.

Memória de registo de voo
Na memória de voo, o GPS de memória pre-
cisa com a hora e a data, pode ser aberto 
premindo um botão. Esta função pode, por 
exemplo, ser úl para os pilotos muito úteis
para as suas tarefas e exibirem em mapas 
mais tamais tarde.

Receção de sinais de rádio
(U.E., E.U.A., Japão, China)
Na Europa, na América do Norte e no Japão,
bem como nos confins do Canadá, da América
Central e da China - quando o fuso horário
local é definido no relógio, este recebe um 
sinal sinal relevante para indicar a hora certa, onde
quer que esteja. Em muitos países, é também 
efetuada a mudança automáca para as horas
de verão e inverno.

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

5 alarmes diários
O alarme diário relembra-lhe eventos re-
correntes através de um sinal acúsco à
hora definida. Pode também avar o sinal
horário que indica a passagem de cada hora. 
Este modelo tem 5 alarmes independentes 
papara lembretes flexíveis de compromissos
importantes.

Função de cronómetro - 1/100 segundos  
- 24 horas
O tempo decorrido, o intervalo de tempo e
o tempof final são medidos com uma exa-
dão de 1/100 segundos. O relógio pode
medir períodos máximos de 24 horas.

Energia solar
Uma célula solar proporciona energia para 
o funcionamento.

Indicador do nível de carga da pilha
Um indicador mostra o nível atual da pilha.

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

Temporizador - 1/1 segundo - 24 horas
Para fãs da precisão: os temporizadores 
com contagem decrescente ajudam-no a 
lembrar-se de eventos específicos ou recor-
rentes ao emirem um sinal sonoro num 
momento predefinido. Esse momento pode
seser programado até ao segundo e com 24 
horas de antecedência.

Luz LED automáca
É ulizado um díodo luminoso (LED) para 
iluminar a supercie do relógio, incluindo 
a função de interruptor de luz automáco 
que ilumina o ecrã quando o relógio se 
encontra virado para a cara.


