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Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip za 259 zł
2018-11-09
12 listopada, w Mihome.pl, będzie można
kupić smartwatch Xiaomi
Amazfit Bip w
promocyjnej cenie.

Cena zegarka
zostanie
obniżona z 329
do 259 zł.
Zegarek dostępny jest w
kolorze białym, czerwonym
i zielonym.
Oferta specjalna będzie
dostępna 12 listopada od
godziny 10:00 do
północy lub do
wyczerpania zapasów.
Urządzenie wyposażono w moduł GPS i GLONASS,. Smartwatch umożliwia pomiar pulsu (według wskazań czujnika
optycznego), a także analizę snu. Ponadto, Xiaomi Amazfit Bip oferuje użytkownikowi kompas, barometr (do pomiaru
wysokości) oraz trzyosiowy akcelerometr.
Smartwatch ma długi czas pracy na baterii – do 45 dni. Z kolei w stanie gotowości Xiaomi Amazfit Bip może działać
cztery miesiące bez ładowania.
Zegarek wyposażono w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 1,28 cala ze szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej
generacji.
Amazfit Bip spełnia normę IP68. Oznacza to, że jest odporny na kurz i zachlapanie.
Smartwatch wyświetla powiadomienia o połączeniach i wiadomościach przychodzących na sparowanego smartfona, a
także powiadomienia z aplikacji. Do wyświetlania szczegółowych danych treningowych i zmiany ustawień zegarka służy
aplikacja Mi Fit, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.
Urządzenie waży 32 gramy.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Amazfit Bip:
Kompatybilność: Android, iOS
Typ ekranu: zakrzywione szkło 2,5D
Przekątna ekranu: 1,28"
Rozdzielczość ekranu: 176 × 176 px
Ochrona ekranu: Corning Gorilla Glass 3, Powłoka AF
Funkcje:
Czujnik tętna
Akcelerometr
Żyroskop
Czujnik geomagnetyczny
Czujnik światła
Łączność: Bluetooth 4.0
Nawigacja: GPS, GLONASS
Rodzaj ogniwa: litowo-polimerowy
Pojemność baterii: 190 mAh
Czas pracy na baterii
Tryb normalny - do 45 dni (1 bieg w tygodniu, 100 dziennych powiadomień, 10% jasności ekranu) / Tryb
Standby - ok. 4 miesiące (wyświetlanie godziny, monitoring ćwiczeń, monitoring snu)
Kolor: czarny
Wymiary
Długość paska: 110 + 850 mm
Szerokość
Szerokość paska: 200 mm
Waga
18 g (bez paska)
32 g (z paskiem)
Materiał wykonania: poliwęglan
Klasa ochrony: IP68 - ochrona pyłoszczelna, ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie
Zestaw: Dedykowana stacja ładująca, instrukcja obsługi

