
Активити тракери за 
Вашия активен живот





АКТИВИТИ ТРАКЕРИ

Не е необходимо да сте спортист, за да подобрите
фитнес нивото си с Garmin. Активити тракерите от
vívo серията Ви помогат за по-добър, здравословен и
продуктивен начин на живот. Носете ги 24/7 за
цялостен поглед върху живота Ви. Останете на върха
на Вашите фитнес цели, ежедневни задачи и бъдете 

известявани за важни съобщения, където и да сте. 
Намерете фитнеса във 
всичко,което правите.



vívofit цветове

vívofit 2 цветове



vívofit®

vívofit® 2

Станете и се раздвижете с vívofit

СТЪПКИ 1+ГОД. ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА ЛЕНТА НА АКТИВНОСТ

ЧАС    ЦЕЛ        ВОДОУСТОЙЧИВ  КАЛОРИИ СЪН ПУЛС БЕЗЖ. СИНР.

• Показва стъпки, изминато разстояние, калории и точен час

• 1+год. живот на батерията; съхранява данни до 3 седмици - 24/7

• Изучава вашето ниво на активност и задава ежедневни цели

• "Време е за движение" ви предупр. за продълж. периоди на бездействие

• Следи напредъка ви 24/7, дори и качеството на съня ви

• Водоустойчив до 50 метра

• Запаметявайте, планирайте и сподяйте вашите данни в Garmin Connect ™

•  Съвместимост с пулсомер2

•  Безжична синхр. чрез USB ANT стик или Bluetooth® Smart технология1

Всички най-добрите черти на vívofit и още:

• Дисплей с подсветка показващ статистиката, дори на тъмно

• Таймер записва дейности с или без пулсомер

• Звукови сигнали ви напомнят да останате активни през целия ден

• Автоматична синхронизация със сдвоено мобилно устройство1



vívosmart HR цветове



vívosmart® HR

Не пропускайте нищо

ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР       ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИ       ТАЙМЕР ЗА АКТИВНОСТИ

 АКТИВНОСТ
СМАРТ 

ИЗВЕСТИЯ
СТЪПКИ ЛЕНТА НА ЧАС ДНЕВНА ЦЕЛ КАЛОРИИ    СЛЕДЕНЕ 

НА СЪНЯ
БЕЗЖИЧНА
СИНХРОНИЗАЦИЯ

•  Наблюдавайте Вашият пулс през целията ден, благодарение на 
вграденият Garmin’s Elevate™ пулсомер

• Показва смарт известия1 с вибрация, плюс времето

• Показва стъпки, пулс, калории, разстояние, изкачени стълби и точен час

• Изпраща данни за пулса в реално време към други Garmin устройства

• Видим на силна слънчева светлина, сензорен дисплей в елегантна каишка

• Действа като дистанционно устройство за Virb камера и музиката на телефона Ви

• Запаметявайте, планирайте и споделяйте данните си в Garmin Connect

• До 5 дни живот на батерията3 и водоустойчивост до 50 метра

•   Intensity  minutes  следи  напредъка  Ви  срещу  аеробни  цели  за 
дейности, предложени от Световната здравна организация

•   Автоматично синхронизиране1 с мобилно устройство през целия ден





GPS СМАРТ ЧАСОВНИЦИ

Забавлявайте се повече, работете повече, живейте
по-добре с vívoactive. Вградените активности и
смарт известия Ви помагат да поддържате
здравословен баланс между работа и почивка. От
бюрото Ви на пистата, от голф игрището на
басейна, Вашият vívoactive е на всякъде с Вас, там
където Вашият смартфон не може.



vívoactive цветове



vívoactive®

apps.garmin.com

Забавлявайте се повече, работете повече, живейте по-добре

GPS СМАРТ
ЧАСОВНИК

3 СЕДМИЦИ ЖИВОТ
НА БАТЕРИЯТА

ВГРАДЕНИ СПОРТНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СМАРТ ИЗВЕСТИЯ CONNECT IQ        ИЗВЕСТИЯ ЗА АКТИВНОСТ  ВОДОУСТОЙЧИВ АВТОМАТИЧНА
СИНХРОНИЗАЦИЯ

• GPS SmartWatch с висока резолюция и цветен сензорен екран

• Вградени приложения за бягане, колоездене, голф и плуване

• Предупреждава за повиквания, имейли, съобщения и още1

• Батерията издържаща до 3 седмици3

Приложения и визуализации на часовника

Персонализирайте vívoactive с 
безплатни приложения от Connect IQ. 
Добавете полета с данни и уиджети, 
които предоставят статистика с един 
поглед. Увеличете функционалност с 
допълнителни приложения и 
персонализирайте екрана с различни 
дизайни на часовника.

• Персонализирани визуализации на часовника, уиджети и
    приложения са достъпни за свободно изтегляне





GarminConnect.com

Steps

Today

0

Total Calories

126

1

Следете напредъка и се предизвиквайте

С Garmin Connect можете да бъдете част от нашата световна фитнес общност,
сега с повече от 7 милиона членове. Преглеждайте и сподяйте вашата дейност.
Следете стъпки, цели, сън, тегло и изгорени калории. Присъединете се към
групи, с които да споделите вашата дейност, вие и вашите приятели да се
мотивирате с приятелски класации, и да печелите виртуални значки.



INDEX
TM

 SMART SCALE

Направете стъпка към по-здравословен начин на живто с Garmin
 Index Smart  Scale - кантара с показатели, които са от значение.

Index Smart  Scale Ви позволява да следите данните за ефективността, 
теглото и състава на тялото Ви, всичко на едно място.

 и  автоматично  качва  данните  на Garmin Connect профила му
• Когато стъпите на Index Smart Scale той разпознава потребителя

• Синхронизира се безжично с до 16 различни акаунта в Garmin Connect

• Index  измерва показатели, които имат значение, като тегло (lb, kg, stlb), 
    BMI, телесните мазнини, проценти на водата, костна и мускулната маса

• Index LCD дисплея е ярък с големи цифри на черен фон, за 
    лесна видимост

• Index преминава в WiFi, ANT + и BLE режим веднага щом      
    потребителя постави батериите



INDEX
TM

 SMART SCALE

Garmin.com/vivo

СРАВНЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ
Не е необходимо да сте спортист, за да подобрите фитнес нивото си с 
Garmin. Нашите активити тракери Ви помагат да се даде тласък към 
по-добър, здравословен и продуктивен начин на живот.

АКТИВИТИ ТРАКЕРИ                               СМАРТ ЧАСОВНИЦИ

 vívofit®                     vívofit® 2          vívosmart® HR vívoactive®

До 3 седмици
10 часа с GPS

Крачки • • • •

Живот на батерията 1+ година 1+ година До 5 дни

Разстояние                                          • • • •

Калории                                                       • • • •

Дневна цел                                                   • • • •

Час                                                                • • • •

Лента на активност                                      • • audible • •

Следене на съня                                          • • • •

Съвместимост с пулсомер  • • • •

Garmin Connect® • • • •

Воден  рейтинг 5
 

ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM

Безж. синхронизация • • • •

Автоматична синхронизация                                                        • • •

Таймер за активности                                                                   • • •

Хро  нометър • • •

Подсветка на дисплея • • •

Смарт известия • •

Вибрация • •

Сензорен екран                                                                                                             • • цветен

Намери ми телефона  • •

VIRB® дистанционно • •

Контролиране на музиката                                                                                             • •

Вграден пулсомер                                                                                                           •

Изкччване на стълби                                                                                      •
Intensity Minutes •

Вграден GPS •
Приложение за бягане •
Приложение за голф •

•
Приложение за плуване

Приложение за колоездене

•
ConnecyIQ™                                                                                                                                                                                                                       •



Garmin.com

Активити тракери и смарт 
часовници за активния Ви 
живот

1 Съвместим с iPhone 4S или по-нов и повечето Bluetooth смарт Android устройства (Android 4.3+ задължително). 
Трябва да бъде в рамките на 9 метра от смартфона за известия и автоматично синхронизиране.
2 HRM пулсомера е включен в някои модели и се предлага като аксесоар за другите. Други сензори се предлагат като аксесоари. 

3 Живота на батерията варира от начина на използване и модела на смартфона.

Регистрирайте продукта си в my.garmin.com, за да получавате безплатни софтуерни ъпдейти или нова информация за 
продукта. © 2015 Garmin Ltd и неговите дъщерни дружества. Грешки и пропуски са възможни.

Марката и логото Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Garmin е 
под лиценз. Други търговски марки и имена са на съответните собственици. iPhone® е търговска марка на Apple, 
Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Android е търговска марка на Google Inc.


