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X-watch firmy Xblitz to nowoczesny zegarek z serii
smart watch, który posiada wiele zaawansowanych
funkcji. Na pewno jest to idealne bezprzewodowe
akcesorium do każdego urządzenia z systemem
android. Dodatkowo zegarek jest wyposażony w
obudowe która jest odporna na zachlapania.

Kilka powodów dlaczego warto zakupić X-watch firmy Xblitz:


Dużo rozmawiasz? To idealny produkt dla Ciebie! Pozwala na bezproblemową rozmowę podczas jazdy
samochodowej.



Potrzebujesz za pomocą bluetootha włączyć lub wyłączyć muzyke? Dla zegarka firmy Xblitz to nie jest
problem!



Rozbudowane funkcje takie jak: krokomierz, znajdz mój telefon



Wbudowany mikrofon, głośnik, czujnik grawitacyjny



Pilot podczerwieni!



Synchronizacja z kalendarzem oraz książką adresową.

www.xblitz.pl
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Krokomierz – wbudowana funkcja pozwala na obliczanie ilości kroków które zrobiliśmy
Znajdz mój telefon – funkcja ta pozwala na znalazienie telefonu w razie zguby, gdy nasz telefon będzie zbyt
daleko naszego zegarka urządzenie zacznie wydawać komunikaty głosowe.
Przypominacz o zbyt długim bezruchu – funkcja przypomni nam, że od dłuższego czasu nie ruszaliśmy się
z miejsca.
Powiadomienie o wiadomościach – po sparowaniu będziemy mogli z odczytywać na zegarku wiadomości z
telefonu.
Synchronizacja kalendarza - przydatne dla ludzi biznesowych którzy zapisują swoje spotkania w kalendarzu.
Wbudowany głośnik – wbudowany głośnik pozwala na swobodną rozmowę bez korzystania z telefonu.
Wbudowany mikrofon – pozwala na nagrywanie notatek głosowych
Czujnik grawitacyjny g-sensor – dodatkowa opcja która pozwala na podświetlenie ekranu za pomocą ruchu
ręki
Pilot podczerwienie - sparowanie z telefonem pozwala na używanie zegarka jako pilota zdalnego sterowania

www.xblitz.pl

Wyświetlacz

1.22 cala, 240*204 pixeli

Bateria

3.7V/230mAh

Obsługa

Klawiatura QWERTY ekranowa + dwa boczne przyciski

Interfejs

Wielojęzyczny

Procesor

MTK2502-ARM7

Połączenia

Przychodzące, wychodzące, nieodebrane

Komunikacja

Synchronizacja z telefonem poprzez Bluetooth V4.0

Kompatybilność

Smartfony z systemem IOS oraz Android

Funkcje

Krokomierz, znajdź mój telefon, przypominacz o zbyt długim bezruchu,
sygnaizacja wibracjami, powiadomienia o wiadomościach (Facebook,
Twitter, Email), synchronizacja 0kalendarza oraz książki adresowej
Wbudowany mikrofon, głośnik, czujnik grawitacyjny G-sensor, pilot
podczerwieni
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