
Ficha Técnica
GBD-800-1ER
GBD-800-1BER

GBD-800-8ER
GBD-800UC-3ER
GBD-800UC-5ER

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 ideal para o dia-a-dia.
É durável, leve e relavamente insensível 
ao frio, calor ou outras influências externas.

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)
54,10mm x 48,60mm x 15,50mm

Peso
Aprox. 59,00gr

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)

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

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

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

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




