RUNNER

RUNNER
GPS HODINKY

SEE MORE.
ACHIEVE MORE.™
Podrobná data o běhu uvidíte
okamžitě, což vás bude neustále
motivovat k dosažení vašich
běžeckých cílů.

Extra velký displej
Klíčové statistiky běhu uvidíte okamžitě.
Zobrazte si vzdálenost, dobu běhání a rychlost
na displeji s vysokým rozlišením a kontrastem.

Ovládání jedním tlačítkem
Jednoduché procházení menu díky intuitivnímu
ovládání jedním tlačítkem.

Grafický tréninkový partner
Trénujte efektivněji díky grafickému zobrazení na
celou obrazovku. Svůj tréninkový výkon uvidíte
díky třem jedinečným grafickým tréninkovým
režimům okamžitě.

Grafický tréninkový partner

Závod

Cíl

Zóna

Běhejte o závod sami se sebou:
Porovnejte aktuální běh se svými předchozími
výkony.

Čelte výzvám: Podívejte se, zda jste na
správně cestě k dosažení svých cílů.

Udávejte si tempo: Okamžitě si
zkontrolujte, zda jste ve správné tréninkové
zóně.*
*Monitor srdečního tepu, volitelné příslušenství
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RUNNER

Běhejte kdykoliv a
kdekoliv

Navrženo pro běžce

Sledování uvnitř

Užijte si běh s lehkými hodinkami navrženými
pro běžce.

Sledujte běh uvnitř a na běžeckém pásu

Výjimečně tenký design

Mimořádně odolný displej

Odolné proti počasí a
voděodolné

Užijte si běh s displejem odolným proti
poškrábání.

Běhejte za každého počasí.

Životnost baterie až 10 hodin
[režim GPS]
Více běhu a méně dobíjení díky životnosti
baterie až 10 hodin [režim GPS].

kompatibilita s více
platformami
Synchronizace, analýza a sdílení vašich
statistik na oblíbených webových stránkách a
v aplikacích zaměřených na běhání.
Odesílejte jednoduše informace o vašich
bězích a sledujte pokrok směrem k vašim
cílům.

Vibrační upozornění
Soustřeďte se stále jen na svůj běh díky
zvukovým a vibračním kilometrovým
upozorněním.

Technologie QuickGPSFix
Vyběhněte rychleji.

Obsah balení

DOPORUČENÉ příslušenství
Bluetooth® Smart. Připojte se
bezdrátově.

•

GPS hodinky TomTom Runner

•

Stolní dokovací stanice

•

Monitor srdečního tepu (s GPS
hodinkami TomTom Runner + MST tmavě
šedá)

• Dokumentace

Připojte se ke snímačům prostřednictvím
nejnovější bezdrátové technologie.
Monitor srdečního tepu
9UJ0.001.00
Kód EAN: 636926064996

Rozmanité komfortní řemínky
Přizpůsobte si hodinky tak, aby ladily s vaším
stylem. Vyberte si z celé řady barev a tvarů
takový komfortní řemínek, který se bude
hodit k vašemu momentálnímu stylu a
náladě.

Název

EAN

Číslo zboží

Hmotnost
zařízení

Hmotnost
balení

Rozměry balení

Podrobné informace o balení

MOQ

GPS hodinky TomTom Runner tmavě šedá

0636926063616

1RR0.001.00

51 g

Přibl.
274 g

93 x 93 x 105 mm

6 jednotek v balení
70 balení na jedné paletě

6

GPS hodinky TomTom Runner tmavě růžová

0636926063609

1RR0.001.01

51 g

Přibl.
274 g

93 x 93 x 105 mm

6 jednotek v balení
70 balení na jedné paletě

6

GPS hodinky TomTom Runner + MST tmavě
šedá

0636926063630

1RRO.001.03

51 g

Přibl.
382 g

93 x 93 x 148 mm

6 jednotek v balení
70 balení na jedné paletě

6
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