MONITORY AKTIVITY
A SMARTHODINKY
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MONITORY AKTIVITY
Nie je to o prekonávaní tých najlepších. Je to o prekonávaní samého seba.
Naše monitory aktivity vám pomôžu “nakopnúť sa” k fit, zdravému
a produktívnemu životnému štýlu. Zostaňte na vrchole svojich fitness
cieľov a denných úloh a dostávajte dôležité upozornenia, kdekoľvek ste.
Prekonajte včerajšok s Garminom.

GARMIN FITNESS
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VÍVOFIT® JR. 2
MONITOR AKTIVITY PRE DETI

CIEĽ
60 MINÚT

OCENENIA

ULTRA-STREČOVÝ
NÁRAMOK

VÝDRŽ BATÉRIE
1 ROK

• Monitoruje kroky, spánok a čas aktivít, ktoré sa zobrazujú na ceste

k splneniu doporučeného cieľa 60 minút aktivity na deň

• Toe-to-Toe™ krokové výzvy: deti súťažia medzi sebou alebo aj sami

proti sebe prekonávaním vlastných rekordov

• Výdrž batérie až 1 rok - netreba nabíjať!
• Bezplatná mobilná aplikácia pre rodičov vrátane zábavných

a náučných dobrodružstiev pre deti a správou úloh/správania
pre rodičov

• Predinštalované úlohy sú spravované prostredníctvom mobilného

zariadenia rodiča a dá sa nastaviť denné alebo týždenné opakovanie
úloh

• Deti získavajú mince, ktoré môžu byť vymenené za ocenenia

po dohode s rodičmi

• Nové dobrodružstvá pre každý náramok: Mickeyho narodeninové

prekvapenie, Príbeh Star Wars, Ultronova pomsta. Stačí vymeniť
remienok a nové dobrodružstvá sa môžu začať

• Odolný, pohodlný na nosenie a deti si náramok ľahko nasadia na ruku
• Nositeľný 24/7, aj vo vode
• Výzva na pohyb pripomenie deťom, aby ostali aktívne
• Personalizovateľný vzhľad hodín s menom zobrazí čas aj dátum

na farebnom displeji

• Dve veľkosti remienkov: streč pre deti od 4 do 7 rokov, klasický

vymeniteľný remienok pre deti od 6 rokov

© Disney
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© 2017 MARVEL

VÍVOFIT® 4
ŠTÍHLY A TRENDY MONITOR AKTIVITY S NASTAVITEĽNÝM FAREBNÝM DISPLEJOM
A INFORMÁCIOU O POČASÍ.

KROKY

FAREBNÝ
DISPLEJ

VÝZVA
NA POHYB

VÝDRŽ BATÉRIE
1 ROK

• Garmin Move IQ™ detektor pohybu automaticky zaznamená vaše

aktivity počas dňa ako chôdzu, beh, cyklistiku, plávanie a tréning
na eliptickom trenažéri a údaje prenesie do Garmin Connect™

• INSIGHTS pre Garmin Connect Mobile je detailnejší náhľad vášho

pokroku a nastavuje kroky pre vaše zlepšovanie

• Vyhodnotí vašu úroveň aktivity a nastaví váš osobný denný cieľ
• Na perfektne čitateľnom displeji s vysokým rozlíšením sa zobrazujú

kroky, vzdialenosť, spálené kalórie, ciele a čas

• Výdrž batérie až1 rok, sleduje váš pokrok 24/7, dokonca monitoruje

kvalitu vášho spánku

• S funkciou “Nájsť telefón” vždy nájdete svoj spárovaný smartfón, ak

je v dosahu

• Mini aplikácia Počasie
• Súťažte so svojimi deťmi, ktoré majú vívofit jr.2, v počte krokov

vo výzve Toe-to-Toe™

• Hladký silikónový náramok poskytuje komfort pri nosení 24 h denne,

dostupné sú vymeniteľné náramky

• Vodeodolnosť až do 50 metrov
• Bezdrôtová synchronizácia a časovač

Sada vínovo červeného a modrého
bodkovaného náramku pre vívofit 4,
veľkosť S/M (122 - 188 mm).

farebné varianty

VÍVOSMART® 4
ŠTÝLOVÝ SMART MONITOR AKTIVITY SLEDUJE ÚROVEŇ ENERGIE VÁŠHO TELA

POKROČILÉ
MONITOROVANIE
SPÁNKU

PULSE OX

SLEDOVANIE STRESU
/ NÁMAHY

BODY
BATTERY

TM

• Štýlový smart monitor aktivity spája módny dizajn s kovovými

prvkami a jasný, perfektne čitateľný displej

• Vašu aktuálnu úroveň kondície zistíte vďaka funkcii VO2 Max, ktorá

odhadne aj váš kondičný vek. Funkcia Body Battery™ monitoruje
úroveň energie vášho tela, takže poznáte, kedy je ten správny čas
na tréning a kedy na odpočinok

• Celodenné sledovanie stresu zobrazí vašu úroveň námahy/stresu

v priebehu dňa a funkcia časovača oddychu vám pomôže znížiť
úroveň námahy/stresu

• Pokročilé monitorovanie spánku zaznamenáva jednotlivé fázy

spánku vrátane REM

• Pulzomer na zápästí monitoruje pulz 24/7, je doplnený o snímač

Pulse Ox, ktorý monitoruje nasýtenie krvi kyslíkom

• Zobrazuje kroky, kalórie, vzdialenosť, pulz a minúty intenzívnej aktivity
• Move IQ 2.0 rozpozná podobné typy cvičení a zobrazí ich vo vašom

konte na Garmin Connect. Funkcia automatického spustenia aktivity
umožňuje nastaviť časový limit pre automatické spustenie časovanej
chôdze alebo behu

• Zobrazí smart notifikácie s vibračným upozornením, ako sú emaily,

sms a upozornenia z kalendára, ako aj informácie o počasí

• Synchronizácia s kontom na Garmin Connect cez mobilnú aplikáciu

alebo počítač pre zobrazenie omnoho detailnejších štatistík ako
vzdialenosť, kroky a spánok

• Výdrž batérie až do 7 dní a vodeodolnosť až do 50 metrov

farebné varianty

VÍVOSPORT®
SMART MONITOR AKTIVITY S PULZOMEROM NA ZÁPÄSTÍ A GPS

PULZOMER
NA ZÁPÄSTÍ

GPS

FAREBNÝ
DISPLEJ

ONLINE
FUNKCIE

• Vstavané GPS sleduje vzdialenosť a tempo počas toho, ako mapuje

váš beh, jazdu alebo túru. Ďalšie profily zahŕňajú silový tréning
(počítanie opakovaní) a kardio

• Stále zapnutý displej a tenký, športový dizajn
• Monitorovanie kondície: získate lepší pohľad na vašu aktuálnu

úroveň kondície vďaka funkcii VO2 Max a kondičnému veku

• Celodenné sledovanie stresu zobrazí vašu úroveň námahy/stresu v

priebehu dňa a funkcia časovača oddychu vám pomôže znížiť úroveň
námahy/stresu

• Zobrazuje kroky, kalórie, vzdialenosť, pulz a minúty intenzívnej aktivity
• Move IQ 2.0 rozpozná podobné typy cvičení a zobrazí ich vo vašom

konte na Garmin Connect. Funkcia automatického spustenia aktivity
umožňuje nastaviť časový limit pre automatické spustenie časovanej
chôdze alebo behu

• ONLINE funkcie zahŕňajú smart notifikácie, LiveTrack, diaľkové

ovládanie kamery VIRB, automatické aktulizácie softvéru, ovládanie
prehrávača hudby a automatický prenos údajov do konta na Garmin
Connect online fitness komunity

• Bezpečný na plávanie a sprchovanie
• Výdrž batérie: až do 7 dní v režime smarthodín a 8 hodín so zapnutým

GPS

SMARTHODINKY
Hraj tvrdšie, trénuj múdro, prekonaj včerajšok. Predinštalované aktivity
a smart notifikácie pomáhajú udržiavať zdravú rovnováhu medzi prácou
a životom. Od vášho pracovného stola po bežeckú trať, z golfového ihriska
do bazéna, vaše vívo zariadenie je s vami na každom kroku, aj tam, kde váš
smartfón nemôže.

GARMIN FITNESS

VÍVOMOVE® HR
ŠTÝLOVÉ HYBRIDNÉ SMARTHODINKY S DISKRÉTNYM DOTYKOVÝM DISPLEJOM

PULZOMER
NA ZÁPÄSTÍ

KROKY

VÝZVA
NA POHYB

SMART
NOTIFIKÁCIE

• Štýlové hybridné smarthodinky s diskrétnym displejom
• Garmin Elevate technológia merania pulzu monitoruje pulz

na zápästí 24/7

• Celodenné sledovanie stresu zobrazí vašu úroveň námahy/stresu

v priebehu dňa a funkcia časovača oddychu vám pomôže znížiť
úroveň námahy/stresu

• Nástroje na monitorovanie kondície, ako je VO2 max a kondičný vek,

vám dávajú lepší pohľad na vašu aktuálnu úroveň kondície

• Profily pre chôdzu, beh, silový tréning (počítanie opakovaní) a kardio
• Zobrazuje kroky, kalórie, vzdialenosť, pulz a minúty intenzívnej aktivity
• Move IQ automatická detekcia aktivity automaticky spustí časovač

pre bežecké aktivity a chôdzu

• Zostaňte v spojení so smart funkciami ako automatický prenos

údajov, smart notifikácie, ovládanie prehrávania hudby a iné

• Automatická synchronizácia s Garmin Connect online fitness

komunitou

• Výdrž batérie: až do 5 dní v smart režime, až do 2 týždňov v režime

klasických hodín

• Vodeodolnosť až do 50 metrov

50 metrov vodeodolnosť okrem kožených remienkov.
Vyvarujte sa dlhšiemu pôsobeniu vody na kožené remienky.

VÍVOACTIVE® 3
SMARTHODINKY S GPS, ŠPORTOVÝMI APLIKÁCIAMI A PULZOMEROM NA ZÁPÄSTÍ

BEZKONTAKTNÉ
PLATBY

ŠPORTOVÉ
APLIKÁCIE

PULZOMER
NA ZÁPÄSTÍ

GPS

• Garmin Pay™ Ready: možnosť bezkontaktných platieb umožňuje

pohodlne platiť prostredníctvom hodín, takže môžete nechať svoje
peniaze a platobné karty doma

• Garmin Elevate technológia merania pulzu monitoruje pulz

na zápästí 24/7

• Športové aplikácie zahŕňajú jogu, kardio, silový tréning, beh, plávanie

a mnoho ďalších

• Tréningy na stiahnutie: Vytvorte a stiahnite si nový tréning. vívoactive

3 vás prevedie cvikmi, opakovaniami, sériami a oddychovým časom

• Monitorovanie kondície: získate lepší pohľad na vašu aktuálnu úroveň

kondície vďaka funkcii VO2 Max a kondičnému veku

• Celodenné sledovanie stresu zobrazí vašu úroveň námahy/stresu

v priebehu dňa a funkcia časovača oddychu vám pomôže znížiť
úroveň námahy/stresu

• Perfektnú čitateľnosť za akýchkoľvek svetelných podmienok

zabezpečí technológia Garmin Chroma Display s vysokým rozlíšením
a Side Swipe rozhranie pre prehliadanie miniaplikácií a ponúk

• Vylepšené online funkcie zahŕňajú smart notifikácie s možnosťou

odoslať preddefinovanú odpoveď ako textovú správu, LiveTrack,
ovládanie hudobného prehrávača, automatický prenos údajov
do konta na Garmin Connect a bezplatné vzhľady hodín a aplikácie
z obchodu Connect IQ

• Výdrž batérie: až do 8 dní v režime smarthodín a 13 hodín

so zapnutým GPS

farebné varianty

VÍVOACTIVE® 3 MUSIC
SMARTHODINKY S GPS A HUDOBNÝM PREHRÁVAČOM S PAMÄŤOU AŽ DO 500 SKLADIEB

HUDBA

ŠPORTOVÉ
APLIKÁCIE

PULZOMER
NA ZÁPÄSTÍ

GPS

• Integrovaný hudobný prehrávač (.mp3) s pamäťou až do 500

skladieb. Svoju obľúbenú hudbu si prehráte priamo zo zápästia
po pripojení externých bezdrôtových slúchadiel prostredníctvom
Bluetooth

• Garmin Elevate technológia merania pulzu monitoruje pulz

na zápästí 24/7

• Športové aplikácie zahŕňajú jogu, kardio, silový tréning, beh, plávanie

a mnoho ďalších

• Tréningy na stiahnutie: Vytvorte a stiahnite si nový tréning. vívoactive

3 vás prevedie cvikmi, opakovaniami, sériami a oddychovým časom

• Monitorovanie kondície: získate lepší pohľad na vašu aktuálnu úroveň

kondície vďaka funkcii VO2 Max a kondičnému veku

• Celodenné sledovanie stresu zobrazí vašu úroveň námahy/stresu

v priebehu dňa a funkcia časovača oddychu vám pomôže znížiť
úroveň námahy/stresu

• Perfektnú čitateľnosť za akýchkoľvek svetelných podmienok

zabezpečí transflektívny MIP displej z chemicky spevneného skla

• Vylepšené online funkcie zahŕňajú smart notifikácie s možnosťou

odoslať preddefinovanú odpoveď ako textovú správu, LiveTrack,
ovládanie hudobného prehrávača, automatický prenos údajov
do konta na Garmin Connect a bezplatné vzhľady hodín a aplikácie
z obchodu Connect IQ

• Výdrž batérie: až do 8 dní v režime smarthodín a 13 hodín

so zapnutým GPS

GARMIN CONNECT™ - VÁŠ ONLINE TRÉNINGOVÝ NÁSTROJ
Dostupný pre váš počítač alebo kompatibilný smartfón, Garmin Connect
je online komunita, kde sa môžu ľudia navzájom pripojiť a súťažiť
plnením rôznych výziev, motivovať sa navzájom a zdieľať svoje víťazstvá
na sociálnych sieťach. Garmin Connect je bezplatný a dostupný pre váš
smartfón s aplikáciou Garmin Connect Mobile.
•
•
•
•

ANALYZUJTE vaše aktivity a tréning každý deň
PREZERAJTE aktivity na rôznych kartách s metrikami
PLÁNUJTE, objavujte, sťahujte a sledujte nové aktivity
ZDIEĽAJTE svoje úspechy a súťažte so svojimi priateľmi

GARMINCONNECT.COM

GARMIN CONNECT™ IQ - NÁŠ BEZPLATNÝ OBCHOD S APLIKÁCIAMI
Chcete nejaký super nový vzhľad hodín do vášho vívoactive HR? A čo
takto aplikácia, ktorá analyzuje vaše ranné dochádzanie do práce?
Stačí navštíviť obchod Garmin Connect IQ. Tu nájdete stovky aplikácií,
miniaplikácií a iných vychytávok, vďaka ktorým budú vaše hodiny ešte
viac smart.

UBER ETA

SLNKO / MESIAC

POSCHODIA

HUDBA

FITNESS

PREDPOVEĎ

™

FACE-IT

Vďaka aplikácii Face-It si môžete do svojich
hodín stiahnuť fotky z vášho mobilného
zariadenia a mať tak svoj osobný vzhľad
hodiniek

APPS.GARMIN.COM

POROVNANIE
VÝDRŽ BATÉRIE
DISPLEJ
VODEODOLNOSŤ

VÍVOFIT® JR. 2

VÍVOFIT® 4

VÍVOSMART® 4

1+ rok

1+ rok

až do 7 dní

farebný, čiteteľný
na priamom slnku

farebný, čiteteľný
na priamom slnku

diskrétny, dotykový, čitateľný
na priamom slnku

plávanie

plávanie

plávanie

ELEVATE™ PULZOMER NA ZÁPÄSTÍ
SNÍMAČ PULSE OX

MONITORY AKTIVITY ~ ŠTANDARDNÉ FUNKCIE
KROKY, VZDIALENOSŤ A SPÁLENÉ KALÓRIE

len kroky

MONITOROVANIE SPÁNKU
MINÚTY INTENZÍVNEJ AKTIVITY

aktívny čas

VÝZVA NA POHYB
MOVE IQ™

(s automatickým spustením)

AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZÁCIA

SMART MONITORY ~ PRIDANÉ ĎALŠIE ONLINE FUNKCIE A APLIKÁCIE AKTIVÍT
APLIKÁCIE AKTIVÍT: CHÔDZA, BEH, KARDIO
POSCHODIA
SMART NOTIFIKÁCIE: HOVORY, SMS, EMAILY, KALENDÁR
OVLÁDANIE HUDOBNÉHO PREHRÁVAČA
ĎIAĽKOVÉ OVLÁDANIE AKČNEJ KAMERY VIRB
NÁJSŤ MÔJ TELEFÓN
GPS
ÚROVEŇ NÁMAHY/STRESU A ČASOVAČ ODDYCHU
ODHAD VO2 MAX A KONDIČNÝ VEK
SILOVÝ TRÉNING A POČÍTANIE OPAKOVANÍ
BODY BATTERY™ MONITOR ENERGIE TELA

SMART HODINKY ~ PRIDANÉ ĎALŠIE APLIKÁCIE A PRISPÔSOBENIA
APLIKÁCIA CYKLISTIKA
APLIKÁCIA GOLF
APLIKÁCIA LYŽE/SNOWBOARD
APLIKÁCIA PÁDLOVANIE
APLIKÁCIA JOGA
LIVETRACK
CONNECT IQ™ BEZPLATNÝ OBCHOD S APLIKÁCIAMI
GARMIN PAY™ READY
HUDOBNÝ PREHRÁVAČ MP3

VÍVOSPORT™

VÍVOMOVE™ HR

VÍVOACTIVE® 3

VÍVOACTIVE® 3 MUSIC

až do 7 dní, 8 hodín s GPS

až do 5 dní

až do 8 dní, 13 hodín s GPS

až do 7 dní, 13 hodín s GPS,
5 hodín s GPS a hudbou

farebný, dotykový, čitateľný
na priamom slnku

diskrétny dotykový

plávanie

plávanie

(s automatickým spustením)

(s automatickým spustením)

farebný, dotykový, čitateľný farebný, dotykový, čitateľný
na priamom slnku
na priamom slnku
plávanie

(s automatickým spustením)

plávanie

(s automatickým spustením)

WWW.GARMIN.SK
0800 135 000
Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu. 		

Verzia B18.

