Smartwatch
„IGO”
model: JW-100

POMARAŃCZOWY/ORANGE:
SKU:
GSM099131
EAN:
5900495828460

Dane techniczne

Technical data

Nazwa produktu :

Smart Watch „IGO” JW-100

Rodzaj :

smart watch dla dzieci

Kompatybilność :

iOS ≥ 9.0; Android ≥ 5.0

Marka :

Forever

Aplikacja mobilna :

Forever Smart 2

Łączność :

Bluetooth 4.0

Czujniki i komponenty :
MCU :

Pulsometr:

Product name :

Smart Watch „IGO” JW-100

Type :

smart watch

Compatibility :

iOS ≥ 9.0; Android ≥ 5.0

Brand :

Forever

Application :

Forever Smart 2

Communication :

Bluetooth 4.0

Akcelerometr, pulsometr

Sensors and components :

Accelerometer, heart rate monitor

PHY6202AAQB/XW 52832

MCU :

PHY6202AAQB/XW 52832

Tak

Funkcje

Heart rate monitor :

Tak

Function
godzina, data, pulsometr, krokomierz, licznik spalonych kalorii, pomiar dystansu, powiadomienia,
pogoda, stoper, monitoring snu, przypomnienie o braku aktywności, budzik, podświetlenie
ekranu ruchem nadgarstka, zmiana jasności
wyświetlacza, gra koszykówka, przypomnienie
o nawodnieniu, znajdź zegarek, znajdz telefon,
przypomnienie o braku aktywności, sterowanie
aparatem, sterowanie muzyką

Functions :

Wibracje :

tak

Vibration :

yes

Wymienne tarcze zegarka :

tak, 4 tarcze do wyboru

Customize watch faces :

yes, 4 watch faces

Funkcje :

Pomiar pulsu :
Ochrona przed wodą :

tak

IP68

Wyświetlacz

time, date, heart rate, pedometer, burned
calories caunter, distance, notifications, weather,
stopwatch, sleep monitoring, sedentary reminder,
alarm clock, smart wake-up, brightness settings,
basketball game, drinking reminder, find watch,
find phone, remote camera, music control,

Heart rate measurement :

yes

Protection against water :

IP68

Display

Rodzaj wyświetlacza :

TFT

Panel ekranu :

przycisk dotykowy

Przekątna wyświetlacza :

1.3''

Rozdzielczość ekranu :

240x240 pikseli

Dane fizyczne

Display Type :

TFT

Screen panel :

touch button

Display diagonal :

1.3"

Screen resolution :

240x240 px

Physical data

Kolor :

tbc

Waga :

28 g

Obwód nadgarstka :

130 - 190 mm

Wymiary koperty :

36x36x10 mm

Materiał koperty :

ABS + plastik

Długość paska :

220 mm

Zasilanie

Colour :

tbc

Weight :

28 g

Wrist circumference :

130mm - 190 mm

Dimensions :

36x36x10 mm

Envelope material :

ABS + plastic

Strap length :

220 mm

Battery

Pojemność akumulatora :

160 mAh

Battery capacity :

160 mAh

Czas czuwania (maks. czas pracy) :

7 dni

Czas ładowania :

2 godziny

Maximum working time :

7 days

Charging time :

2 hours

Pozostałe
Zawartość zestawu :

Adittional
kabel USB, instrukcja obsługi, smartwatch

Set content :

USB cable, user manual, device

