
 

GARMIN FENIX 6S SAPPHIRE -שעון ספורט חכם 
 

 FENIX 6S SAPPHIRE – לאלו פתרון מהווה בשטח. לשימוש האולטימטיביים החכמים בשעונים הבא הדור 

 חיים אורח לכל ולהתאים אתגר בכל לעמוד כדי תוכנן הטכנולוגיה, את ומגדירים הגבולות את שמותחים

 פרופילי חוץ, לסביבת ניווט גלאי ,Ox2 ulseP בדם חמצן רמת היד, כף בפרק מובנה דופק מד עם -פעיל

 חכמות. והתראות תשלומים ביצוע ביצוע, מדדי חדשים, אנרגיה ניצול מאפייני מובנים, פעילות

 ולמים. לזעזועים קיצוניות, לטמפרטורות בחשיפה אמריקאי צבאי תקן פי על שנבחן במיוחד, חזק מבנה 

 מדד ריצה, דינמיקות הכוללים מתקדמים אימון במדדי לצפות ניתן o2V ועוד. התאוששות ייעוץ וגובה, בחום מקסימלי 

 האנרגיה בקרת- BATTERY BODY המתח, ברמות הדופק, בתנודות שימוש תוך בגוף, האנרגיה מיטוב את מאפשרת 

 לנוח. להמשיך ומתי לפעילות הזמן הגיע מתי מידע לספק כדי אחרים ובנתונים השינה בהרגלי

 נתוכת Pay arminG לשעון. ישירות טקסט והודעות דוא"ל קבלת מהשעון, ירותיש תשלומים מאפשרת 

 :תכונות

 SAPPHIRE 6S FENIX מגע מסך בעל חכם ספורט שעון 

  בעלGPS 

 ניטור שינה 

 מד דופק מובנה 

 התראות על קצב לב 

 ניטור נשימה 

 Spotify ,Deezer ו- Amazon Music שירים 2000. ניתן לאחסן עד 

 מפרט טכני:

 :פיקסלים 240*240מסך:  תרזולוציימ"מ(,  30.4" )1.2קוטר  מסך מגע גודל תצוגה 

 ( טרנסרפלקטיביMIPנראות באור שמש, זיכרון בפיקס )

  :חומר מסךCrystal Sapphire חומר המסגרת: פלדת א חלד 

 חומר המארז: פולימר עם סיבים מחוזקים עם כיסוי אחורי מתכתי 

  :מ"מ 13.8*42*42גודל 

  :גרם 44 -)ללא רצועה(, גוף בלבד גרם 61משקל 

  חיי סוללה: מצבExpedition GPS activity-  ימים, מצב  20עדGPS- שעות,  25 עד 

 ימים 34, מצב שעון לחיסכון בסוללה: עד שעות 6 עד -עם מוסיקה GPSמצב 

 יום נטענת פנימית-סוג סוללה: סוללת ליתיום 

 ןזיכרו :GB32 

 גם מתחת למים, לבקרה בפעילות בגובה או בזמן שינה.וגיית דופק אופטית משופרת, טכנול: מובנים חיישנים 

, עושה שימוש בקרני אור המוקרנות אל פרק כך היד כדי למדוד את רמת ספיגת Pulse OX 2חיישן מדידת החמצן 

 החמצן בדם.

 שחור :צבע 

 :תכולת אריזה

  שעון ספורט חכםFENIX 6S SAPPHIRE 

 כבל טעינה 

  :טייוואןארץ ייצור 

  :0100215925מק"ט יצרן 

  :0753759233006ברקוד 

  אחריות לשנה ע"יGetCell  3510*בטלפון 


