Sigma ID.FREE Pulsur med nyeste GPS funktion
Varenummer: 462041
Sigma ID.FREE har de mest opdateret egenskaber på puls-ur
markedet, I dette unikke ur fra Sigma, har du muligheden for at
kunne få naturen som "legeplads".
Med ID.FREE har du mulighed for: Et stort udvalg af sports profiler at
vælge i mellem, så netop de parameter som du gerne vil have vist,
kommer på skærmen.
Du får navigation med nyeste teknologi, hvor sateliterne bliver fast
låst til uret, angivet fra dit primære start sted, hvilket gør at du
nemmere og hurtigere finder GPS signal.
Det er vandtæt til evt. svømning og kan derved benyttes til multi
sportsgrene, hvor svømning eller anden form for sport hvor vand
kommer ind i billedet. Det kunne være trail run, ski eller MTB og
mange flere.
Der er 6 preinstalleret sports typer blandt andet: Løb, Cykling,
Svømning, Vandring og Ski.
Des udendørs installationer giver mulighed for at se højde meter,
vejret og kompas.
Simpel simpel simpel, det har været Sigma's udgangspunkt i design
af dette ID.FREE pulsur.
Ved kun at have 4 knapper er styrestemmet, meget intuitivt, nemt
enkelt at benytte og navigere rundt i.
Ydermere er der også mulighed for at nørde ned i flere detaljer, som
fx at indstille smart light, som går ud på at du kan få vist dit puls
niveau i en farve.
Er farven Rød, er du i et forhøjt niveau. Er farven gul, så er du der
hvor du skal være for at få meget udbytte ud af træning. Og er det en
grøn farve du ser er pulsen forlav til at få nok ud af træning.
Sigma Sports har benyttet sig af gode materialer som:
- Holdbart nylon kasse
- Stainless stål knapper
- Miniral glas på displayed
- Silikone rem som er fleksibel og stræk på en og samme tid.
Læs en mere udførlig anmeldelse af Sigma ID.FREE:[url=https://
www.dcrainmaker.com/2019/09/hands-on-sigmas-id-tri-id-freemultisport-gps-watches.html] HER[/url]

DKK 1.349,00
(DKK 1.079,20 ekskl. moms)

Fitnessgruppen A/S

Åbningstider:

8210 AArhus V

10:00 – 17:30

Viborgvej 107

+45 8744 0306

info@fitnessgruppen.dk
www.fitnessgruppen.dk

Mandag – Fredag
Lørdag

10:00 – 14:00

