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Product name : Smart Watch IGO 2 JW-150
Brand : Forever
Type : Kids Smartwatch
Application : Forever GoFit
Compatibility :  iOS ≥ 10.0, Android ≥ 5.1
Communication : Bluetooth 5.0
Sensors and components : Accelerometer, heart rate monitor
MCU : RTL8762C  

Technical data

Battery capacity : 180 mAh
Maximum working time : up to 14 days
Charging time : 2 hours

Battery

Set content : device, USB cable, manual

Adittional

Display Type : TFT
Display diagonal : 1.4"
Control method : touch panel
Screen resolution : 240x240 px

Display

Features : 

time, date, heart rate, pedometer, burned 
calories caunter, distance, notifications, 
stopwatch, timer, sleep monitoring, 
reminders, alarm clock, sports modes (walking, 
runing, climbing, riding, freesyle),  smart 
wake-up, vibration and brightness settings, 
games, find watch, find phone, remote 
camera, screen lock, do not disturb mode 

Protection against water : IP68

Features

Nazwa produktu : Smart Watch IGO 2 JW-150
Marka : Forever
Rodzaj :  Smartwatch dziecięcy
Aplikacja mobilna : Forever GoFit
Kompatybilność : iOS ≥ 10.0, Android ≥ 5.1
Łączność : Bluetooth 5.0
Czujniki i komponenty : Akcelerometr, pulsometr
MCU : RTL8762C

Dane Techniczne

Rodzaj wyświetlacza : TFT
Przekątna wyświetlacza : 1.4''
Sterowanie : panel dotykowy
Rozdzielczość ekranu : 240x240 pikseli

Wyświetlacz

Pojemność akumulatora : 180 mAh
Maks. czas pracy : do 14 dni
Czas ładowania : 2 godziny

Zasilanie

Zawartość zestawu : urządzenie, kabel USB, instrukcja

Pozostałe

Funkcje : 

godzina, data, pulsometr, krokomierz, 
licznik spalonych kalorii, pomiar dystansu, 
powiadomienia, stoper, minutnik, moni- 
toring snu, przypomnienia, budzik, tryby 
sportowe (chód, bieg, wspinaczka, rower, 
inny trening), podświetlenie ekranu ruchem 
nadgarstka, ustawienia jasności ekranu 
i wibracji, gry, znajdź zegarek, znajdź telefon, 
sterowanie aparatem, blokada ekranu, tryb nie 
przeszkadzaj

Ochrona przed wodą : IP68

Funkcje

Smartwatch
IGO 2 JW-150 
Czarny / Black Różowy / Rose


