Dane aktualne na dzień: 17-05-2021 12:24

Link do produktu: https://www.poolmate.pl/zegarek-plywacki-poolmate-2-fioletowy-p-8.html

Zegarek pływacki PoolMate-2
fioletowy
Cena

349,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

POOLMATE-2 FIOLETOWY

Kod producenta

POOLMATE-2 FIOLETOWY

Producent

Swimovate

Kolor

fioletowy

Szkiełko

mineralne utwardzone

Tryb OPEN WATER

tak

Alarm wibracyjny

nie

Pulsometr

nie

Synchronizacja z
komputerem

nie

Opis produktu
Zegarek pływacki PoolMate2 został stworzony z myślą o pływających w basenach i wodach otwartych. To pierwszy w kolekcji firmy Swimovate
produkt, który oferuje użytkownikowi tryb pływania w wodach otwartych (Open Water Swim). Cechy takie jak niewielka waga, elastyczny
poliuretanowy pasek z bezpiecznym zapięciem, czytelny wyświetlacz, przyciski ze stali nierdzewnej oraz podświetlenie zostały
podporządkowane funkcjonalności i wygodzie użytkownika. To niewielkie urządzenie przy pomocy akcelerometrów MEMS rejestruje wiele
parametrów bazując na przeciążeniach powstających w czasie pływania. Ogromna ilość danych przy pomocy skomplikowanych algorytmów jest
interpretowana na szereg parametrów, które pozwalają analizować specyfikę treningu pływackiego.
W basenie zegarek PoolMate2 rejestruje parametry treningu pływackiego, takie jak:

1. całkowitą ilość przepłyniętych basenów;
2. średnia ilość cykli na basen;
3. całkowity dystans;
4. prędkość (w sekundach na 100m);
5. wskaźnik efektywności;
6. całkowity czas treningu;
7. ilość dystansów w ramach jednego treningu;
8. całkowity czas odpoczynku pomiędzy dystansami;
9. ilość spalonych kalorii;
Zegarek PoolMate2 jest gotowy do użycia w basenie bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, nie wymaga żadnej kalibracji. Działa dla każdego z
podstawowych stylów pływackich. Pozwala na zarejestrowanie 50 sesji treningowych. Zapisuje w pamięci parametry dla poszczególnych
dystansów oraz dla całego treningu. By rozpocząć pływanie wystarczy wprowadzić długość basenu oraz własną wagę.
Tryb pływania w wodach otwartych (Open Water Swim – OWS).
Tryb OWS działa w oparciu o zliczanie ilości cykli ramion i prostą kalibrację. Wbudowany moduł kalibracji umożliwia wyliczenie długości kroku
pływackiego na podstawie ilości cykli ramion potrzebnych do pokonania znanego dystansu w akwenie (co najmniej 50 m). Ilość wykonanych
cykli i wyliczona na podstawie kalibracji długość kroku pływackiego są następnie przeliczane na dystans pokonany w jeziorze, rzece lub morzu.

wygenerowano w programie shopGold

Zegarek PoolMate2 nie korzysta z modułu GPS, którego pomiary w wodzie nie są precyzyjne, i który potrzebują bardzo dużo energii. Dzięki temu
bateria w urządzeniu pozwala na jego pracę przez około 24 miesiące.
PoolMate2 w czasie pływania w wodach otwartych rejestruje następujące parametry:

1. całkowitą ilość cykli na dystansie;
2. całkowity dystans;
3. prędkość (w sekundach na 100m);
4. wskaźnik efektywności;
5. całkowity czas treningu;
6. ilość dystansów w ramach jednego treningu;
7. całkowity czas odpoczynku pomiędzy dystansami;
8. ilość spalonych kalorii;
Zegarki PoolMate są sprzedawane na całym świecie od ponad pięciu lat. Przed wprowadzeniem ich na rynek brytyjska firma Swimovate dwa
lata poświęciła na dokładne przetestowanie ich wśród szerokiego grona pływaków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Zgromadzone
dane setek przepłyniętych z zegarkami PoolMate kilometrów pozwalają oszacować ich dokładność na 99,75%. Zalecamy jednak stosowanie się
do kilku podstawowych zasad, dzięki którym można osiągnąć niemal 100% dokładność:

1. długość basenu musi wynosić co najmniej 18m;
2. ilość cykli ręki na której noszony jest zegarek na pokonanie jednej długości basenu musi wynosić co najmniej 7;
3. cykle powinny być regularne i płynne;
4. zalecamy noszenie zegarka na ręce, która po nawrocie dłużej pozostaje pod wodą;

Specyfikacja
mechanizm:
tarcza:
wymiary koperty:
koperta i pasek:
kolor:
obwód nadgarstka:
szerokość paska:
szkiełko:
waga:
bateria:
dekielek:
wodoszczelność:
funkcje podstawowe:
funkcje specjalne:
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kwarcowy
wyświetlacz LCD
szerokość: 42 mm; wysokość: 40 mm; grubość: 13 mm
elastomer poliuretanowy (PU)
fioletowy
od 14,5 do 21,5 cm
16 mm
mineralne utwardzone
41 g
CR2032, żywotność 24 miesiące
przykręcany
50m / 5 ATM / 5 BAR
alarm, data, podświetlenie tarczy, stoper 1/100 24h
automatyczne zliczanie basenów, czas treningu, dystans
treningu, średnia ilość cykli na basen, ilość spalonych
kalorii,średnia prędkość na 100m, wskaźnik
efektywności, zapisuje 50 sesji, rejestruje parametry dla
poszczególnych dystansów oraz dla całego treningu

tryb Open Water
(OWS):

tak, zegarek posiada funkcję obliczania dystansu pływania w
wodach otwartych, dystans przepłynięty poza basenem
wyliczany jest na podstawie długości kroku pływackiego
(konieczna wstępna kalibracja)

Porównanie zegarków PoolMate
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