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ZEGARKI - PULSOMETRY

910 SP3637GY

Męski zegarek, który poza podstawowymi 

funkcjami związanymi z alarmem, godziną oraz 

chronografem posiada także funkcje pomiaru pulsu 

i to bez konieczności stosowania pasów 

piersiowych. 

910 SP3636GY

Damski zegarek, który poza podstawowymi 

funkcjami związanymi z alarmem, godziną oraz 

chronografem posiada także funkcje pomiaru pulsu 

i to bez konieczności stosowania pasów 

piersiowych.

925 SP5139BK

Męski zegarek posiadający funkcję pomiaru pulsu 

wraz z graficznym wykresem EKG. Informuje też o 

spalonych kaloriach, sygnalizuje alarmem zbyt 

wysokie tętno i to bez konieczności używania pasa 

piersiowego. Ponadto zegarek ten poza 

standardowymi funkcjami zegarka posiada 

chronograf, wsteczne odliczanie czasu, alarm, 

dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 50m.

925 SP5705PK

Damski zegarek posiadający funkcję pomiaru pulsu 

wraz z graficznym wykresem EKG. Informuje też o 

spalonych kaloriach, sygnalizuje alarmem zbyt 

wysokie tętno i to bez konieczności używania pasa 

piersiowego. Ponadto zegarek ten poza 

standardowymi funkcjami zegarka posiada 

chronograf, wsteczne odliczanie czasu, alarm, 

dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 50m.
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DUO 1010 SP4960BK

Nowoczesny pulsometr-zegarek męski z 

podwójnymi funkcjami pomiaru - z pasem 

klatkowym do ciągłego pomiaru pulsu i spalonych 

kalorii podczas biegu lub jazdy rowerem, oraz bez 

pasa do tych samych pomiarów na żądanie dla 

każdego innego rodzaju sportu poprzez dotknięcie 

stalowej koperty zegarka. Ponadto zegarek ten 

poza standardowymi funkcjami zegarka posiada 

alarm, dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 

50m. 

DUO 1010 SP5295BL

Nowoczesny pulsometr-zegarek damski z 

podwójnymi funkcjami pomiaru - z pasem 

klatkowym do ciągłego pomiaru pulsu i spalonych 

kalorii podczas biegu lub jazdy rowerem, oraz bez 

pasa do tych samych pomiarów na żądanie dla 

każdego innego rodzaju sportu poprzez dotknięcie 

stalowej koperty zegarka. Ponadto zegarek ten 

poza standardowymi funkcjami zegarka posiada 

alarm, dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 

50m. 

DUO 1025 SP4961BK

Nowoczesny pulsometr-zegarek męski z 

podwójnymi funkcjami pomiaru - z pasem 

klatkowym do ciągłego pomiaru pulsu i spalonych 

kalorii podczas biegu lub jazdy rowerem, oraz bez 

pasa do tych samych pomiarów na żądanie dla 

każdego innego rodzaju sportu poprzez dotknięcie 

stalowej koperty zegarka. Prowadzi stały monitoring 

pulsu pokazując aktualny pomiar w zestawieniu do 

zadanych granic pomiarowych. Ponadto zegarek 

ten poza standardowymi funkcjami zegarka 

posiada wsteczne odliczanie czasu, alarm, 

dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 50m.

DUO 1025 SP4962GY

Nowoczesny pulsometr-zegarek damski z 

podwójnymi funkcjami pomiaru - z pasem 

klatkowym do ciągłego pomiaru pulsu i spalonych 

kalorii podczas biegu lub jazdy rowerem, oraz bez 

pasa do tych samych pomiarów na żądanie dla 

każdego innego rodzaju sportu poprzez dotknięcie 

stalowej koperty zegarka. Prowadzi stały monitoring 

pulsu pokazując aktualny pomiar w zestawieniu do 

zadanych granic pomiarowych. Ponadto zegarek 

ten poza standardowymi funkcjami zegarka 

posiada wsteczne odliczanie czasu, alarm, 

dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 50m.



DUO 1060 SP4963BK

Nowoczesny pulsometr-zegarek męski z 

podwójnymi funkcjami pomiaru - z pasem 

klatkowym do ciągłego pomiaru pulsu,spalonych 

kalorii, prędkości i przebytego dystansu podczas 

biegu lub jazdy rowerem, oraz bez pasa do tych 

samych pomiarów na żądanie dla każdego innego 

rodzaju sportu poprzez dotknięcie stalowej koperty 

zegarka. Prowadzi stały monitoring pulsu pokazując 

aktualny pomiar w zestawieniu do zadanych granic 

pomiarowych. Ponadto zegarek ten poza 

standardowymi funkcjami zegarka posiada 

chronograf, wsteczne odliczanie czasu, alarm, 

dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 50m.

DUO 1060 SP5296WH

Nowoczesny pulsometr-zegarek damski z 

podwójnymi funkcjami pomiaru - z pasem 

klatkowym do ciągłego pomiaru pulsu, spalonych 

kalorii, prędkości i przebytego dystansu podczas 

biegu lub jazdy rowerem, oraz bez pasa do tych 

samych pomiarów na żądanie dla każdego innego 

rodzaju sportu poprzez dotknięcie stalowej koperty 

zegarka. Prowadzi stały monitoring pulsu pokazując 

aktualny pomiar w zestawieniu do zadanych granic 

pomiarowych. Ponadto zegarek ten poza 

standardowymi funkcjami zegarka posiada 

chronograf, wsteczne odliczanie czasu, alarm, 

dzwonek godzinowy oraz wodoodporność do 50m.

STOPERY - TIMERS Zdjęcie Produktu

240 WV2832BK 

Czarny stoper z pojedynczym pomiarem czasu i 

nieograniczoną ilością międzyczasów. Dokładność 

pomiaru 1/100 sek. Posiada funkcje godziny, daty,  

miesiąca oraz alarm. Stoper wyposażony jest w 

duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz, nylonową 

taśmę i ma obudowę odporną na wstrząsy.

241 WV2788BK

Stoper-brelok z pojedynczym pomiarem czasu i 

zadania oraz pomiarami międzyczasów. 

Dokładność pomiaru 1/100 sek. Posiada funkcje 

godziny, daty,  miesiąca oraz alarm. Stoper 

wyposażony jest w kompas i termometr oraz ma 

obudowę odporną na wstrząsy.

228 WV2787BK

Czarny stoper z dużym wyświetlaczem, 

pojedynczym pomiarem czasu i zadania oraz 

pomiarami międzyczasów. Dokładność pomiaru 

1/100 sek. Posiada funkcje godziny, daty,  miesiąca 

oraz alarm. Stoper wyposażony jest w duży 

ciekłokrystaliczny wyświetlacz, nylonową taśmę , 

gwizdek i ma obudowę odporną na wstrząsy.



480 WV4413RE

Czerwony stoper z dużym wyświetlaczem, 

pojedynczym pomiarem czasu i zadania oraz 

nieograniczoną ilością międzyczasów. Dokładność 

pomiaru 1/100 sek. Posiada funkcje godziny, daty,  

miesiąca oraz alarm. Stoper wyposażony jest w 

duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz, jest 

wodoodporny i ma obudowę odporną na wstrząsy 

oraz cyfrowy licznik i dwucyfrową szybką pamięć.

KROKOMIERZE - PEDOMETERS Zdjęcie Produktu

330 WV3474BK

Krokomierz na klipsie. Idealny do programu 10 000  

kroków. Posiada duży wyświetlacz i przycisk 

resetująco-startowy.

340 WV3475BL

Krokomierz na klipsie. Idealny do programu 10 000  

kroków. Posiada funkcje pomiaru  99 999 kroków, 

oblicza przebyty dystans a dzięki dużemu 

wyświetlaczowi i dwóm przyciskom funkcyjnym jest 

bardzo czytelny i łatwy w obsłudze.

345 WV3477PW

Krokomierz na klipsie. Zlicza do 99 999 kroków 

informując jednocześnie o spalonych kaloriach o 

przebytym dystansie.

HYDROCOACH Zdjęcie Produktu

HYDRO 

COACH

SP3906BL

Butelka na wodę z minikomputerem, który 

monitoruje i informuje w czasie realnym o spożyciu 

wody oraz zaleceniach dotyczących ilości jej 

spożycia.


