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Product name : Smartwatch Classic SW-700
Brand : Forever
Type : man smartwatch
Application : Forever BeFit
Compatibility : iOS ≥ 10.0; Android ≥ 6.0
Communication : Bluetooth 5.0
Sensors and components : accelerometer, heart rate monitor
MCU : Realtek 8762C

Technical data

Battery capacity : 260 mAh Poly-Li
Maximum working time : up to 15 days
Charging time : 2 hours

Battery

Set content : device, additional strap, USB cable, 
manual

Adittional

Display Type : IPS
Display diagonal : 1.32"
Screen resolution : 360 x 360 px
Control method : touch screen/digital crown/buttons

Display

Features : 

time, date, schedule, blood oxygen, heart rate, 
blood preassure, pedometer, distance, burned 
calories counter, music storage (up to 100 
songs), Bluetooth calling, phone book ( up 20), 
call history, 9 sport modes (Walking, Running, 
Cycling, Indor walk, Indor run, Spinning, 
Climbing, Football, Free Training), goals, activity 
history, notifications, not disturb mode, sleep 
monitoring, remote camera, inactivity alert, 
alarm clock, music control, changable watch 
faces, find phone, stopwatch, timer, smart wake-
up, screen brightness adjustment, vibration 
adjustment, volume control

Protection against water : IP68

Features

Nazwa produktu : Smartwatch Grand SW-700
Marka : Forever
Rodzaj :  Smartwatch męski
Aplikacja mobilna : Forever BeFit
Kompatybilność : iOS ≥ 10.0; Android ≥ 6.0
Łączność : Bluetooth 5.0
Czujniki i komponenty : akcelerometr, pulsometr
MCU : Realtek 8762C

Dane Techniczne

Rodzaj wyświetlacza : IPS
Przekątna wyświetlacza : 1.32"
Rozdzielczość ekranu : 360 x 360 px
Sterowanie : ekran dotykowy/cyfrowa koronka/przyciski

Wyświetlacz

Pojemność akumulatora : 260 mAh Poly-Li
Maks. czas pracy : do 15 dni
Czas ładowania : 2 godziny

Zasilanie

Zawartość zestawu : urządzenie, dodatkowy pasek, kabel USB, 
instrukcja

Pozostałe

Funkcje : 

godzina, data, harmonogram, natlenienie krwi, 
pulsometr, ciśnieniomierz, krokomierz, pomiar 
dystansu, licznik spalonych kalorii, pamięć na utwory 
muzyczne (100 utworów), połączenia telefoniczne 
BT, książka telefoniczna (do 20 kontaktów), historia 
połączeń, 9 trybów sportowych (Bieg, Chód, 
Rower, Wsponaczka, Bieżnia bieg, Bieżnia chód, 
Rower stacjonarny, Wspinaczka, Piłka nożna, Inny 
trening), wyznaczanie celów, historia aktywności, 
powiadomienia, tryb nie przeszkadzać, monitoring 
snu, zdalny aparat, przypomnienie o braku aktywności, 
budzik, sterowanie muzyką, zmiana tarczy wyświetlacza, 
znajdź telefon, stoper, minutnik, podświetlenie ekranu 
ruchem nadgarstka, regulacja jasności wyświetlacza, 
regulacja wibracji, regulacja głośności

Ochrona przed wodą : IP68

Funkcje
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