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Polar Balance - badevægt
799,- inkl. moms

639,- ekskl. moms

Den nye badevægt fra Polar er ikke bare en helt almindelig vægt. Via Bluetooth Smart arbejder
den trådløst sammen med andre Polar enheder samt din smartphone, igennem den gratis app
"Polar Flow".

Hver gang du vejer dig bliver din data sendt til dine andre enheder via Bluetooth, så du nemt
kan få et overblik over udviklingen. Du starter med at registrere din ønskede slutvægt i Polar's
app "Polar Flow". Herefter sættes der et dagligt mål for dig som du skal gå efter. Du bliver
guidet til hvordan du kan nå dette mål - hvor du skal skære i kalorierne og hvilke aktiviteter du
kan lave for at nå målet.

Det anbefales at gøre brug af et af Polar’s ure med aktivitetstracker, så du kan få målinger fra
dine aktiviteter 24/7. Dette kan f.eks. være Polar Loop eller Polar A360. På denne måde kan
Polar skræddersy dit aktivitets- og kaloriemål til netop dit behov. Du kan også synkronisere
med app’en MyFitnessPal (kun iOS), hvor du kan indtaste dit nøjagtige kalorieindtag.

Følg nemt hvordan din vægt ændrer sig over tid i grafer og tabeller, og se hvordan dine daglige
aktiviteter påvirker den. Også din BMI (Body Mass Index) bliver målt, og du kan følge med i
hvordan den også ændrer sig. Her behøver du ingen komplicerede dagbøger eller skøn på
kaloriemålinger. Polar’s avancerede teknologi laver målingerne for dig, og viser dig om du skal
spise mere eller mindre eller være mere aktiv.

Der kan registreres op til 10 brugere på vægten, så hele familien kan sagtens være med.
Selvfølgelig kan man også bruge den som en helt almindelig vægt.

OBS! Du kan bruge følgende Polar produkter sammen med balance-vægten: Polar Loop 2, Polar
Loop, Polar A360, M400 og V800.
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Tilføj en Polar H7 Bluetooth Smart pulsmåler, så så du kan få helt præcise pulsoplysninger på
dit håndled og dermed også helt korrekte målingsdata på appen.

http://www.abilicaonline.dk/salg/polar_pulsure/polar_h7/
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