
Nazwa produktu : Smart Watch „Icon2” AW-110
Marka : Forever
Rodzaj :  smartwatch
Aplikacja mobilna : Forever GoFit
Kompatybilność : iOS ≥ 10.0; Android ≥ 5.1
Łączność : Bluetooth 5.0

Czujniki i komponenty : Akcelerometr, pulsometr, termometr

MCU/Chipset : Reltek 8762C
Akcelerometr : Tak
Pulsometr: Tak

Product name : Smart Watch „Icon2” AW-110
Brand : Forever
Type : smartwatch
Application : Forever GoFit
Compatibility : iOS ≥ 10.0; Android ≥ 5.1
Communication : Bluetooth 5.0

Sensors and components : Accelerometer, heart rate monitor, body 
temperature 

MCU : Reltek 8762C
Accelerometer : Yes
Heart rate monitor : Yes

Rodzaj wyświetlacza : AMOLED
Przekątna wyświetlacza : 1.3''
Panel ekranu : szkło hartowane
Rozdzielczość ekranu : 360x360 px
Panel dotykowy : Tak

Funkcje : 

godzina, data, chód, bieganie, rower, wspinaczka, 
koszykówka, bieżnia, yoga, pulsometr, termometr, 
ćwiczenia oddechowe, krokomierz, licznik spa-
lonych kalorii, pomiar dystansu, powiadomienia, 
pogoda na 7 dni, stoper, monitoring snu, historia 
aktywności, przypomnienie o braku aktywności, 
budzik, podświetlenie ekranu ruchem nadgarstka, 
wyznaczanie celów, zmiana tarczy wyświetlacza, 
tryb always on, zmiana jasności wyświetlacza, 
znajdź zegarek, znajdź telefon

Pomiar pulsu : tak
Wibracje : tak
Ochrona przed wodą : IP68

Wymienne tarcze zegarka : 4 standardowe tarcze, możliwość wyboru 
dodatkowych z aplikacji oraz funkcja DIY

Functions :

time, date, walking, running, biking, climbing, 
basketball, treadmill, yoga, heart rate, body tem-
perature, breath exercises, pedometer, burned 
calories counter, distance, notification, 7 days 
weather forecast, stop watch, sleep monitoring, 
activity records, inactivity alert, alarm, smart 
wake-up, goals, changable watch faces, always on 
display mode, changeable display brightness, find 
watch, find phone

Heart rate measurement : yes
Vibration : yes
Protection against water : IP68

Customize watch faces : yes, 3 watch faces & downloadable via app 
with DIY function

Kolor : czarny, zielony, różowo-złoty
Wymiary : średnica 44mm, grubość 12mm
Waga : 41 g
Materiał koperty : stal nierdzewna
Obwód nadgarstka : 150 - 220 mm
Długość paska : 240 mm

Colour : black, green, rose gold
Dimensions : diameter 44 mm, thickness 12 mm
Weight : 41 g
Envelope material : stainless steel
Wrist circumference : 150 - 220 mm
Strap length : 240 mm

Zawartość zestawu : kabel USB, instrukcja obsługi, smartwatch, 
dodatkowy pasek, folia ochronna

Wymienny pasek w zestawie : tak

Dane techniczne Technical data

Wyświetlacz Display

Funkcje Function

Dane fizyczne Physical data

Pozostałe Adittional

Smart Watch „Icon 2”
model: AW-110

GSM104408 GSM104409 GSM104410
5900495885197 5900495885203 5900495885210

Pojemność akumulatora : 310 mAh
Czas czuwania (maks. czas pracy) : do 10 dni
Czas pracy : 5-7 dni
Czas ładowania : 2 godziny

Battery capacity : 310 mAh
Maximum working time : up to 10 days
Working time : 5-7 days
Charging time : 2 hours

Zasilanie Battery

SKU:
CZARNY: ZIELONY: RÓŻOWE-ZŁOTO:

SKU: SKU:
EAN: EAN: EAN:

Display Type : AMOLED
Display diagonal : 1.3''
Screen panel : tempered screen
Screen resolution : 360x360 px
Touch panel : Yes

Set content : USB cable, user manual, device, additional 
strap, protective foil

Additional band in set : yes


