de slimme
activity tracker
Activiteitsmeting 24/7

Polar Loop registreert elke beweging,
vertelt jou hoe actief je bent en geeft
waarschuwingen als je te lang stil zit. Ook
je slaaptijd wordt geregistreerd.

Volg je resultaten

Kies voor beweging en ontdek hoe jouw
dagelijkse beweeggewoontes een wereld
van verschil kunnen maken.

Bereik je doel

Iedere stap telt en brengt je dichter bij
je doel. De slimme activity guide geeft
dagelijks tips om je doel te bereiken.

Voeg hartslagmeting toe

Begrijp je training en vertrouw op de
slimme begeleiding met de optionele Polar
Bluetooth Smart hartslagsensor.

#rethinkyourday
Find us on Facebook
www.facebook.com/PolarBelux

www.polar.com/be-nl
Follow us on Twitter
www.twitter.com/PolarBelgium

Join us on Instagram
http://instagram.com/polarbelgium

Polar Flow web service
• Draadloze datatransfer via de mobile app met Bluetooth Smart of USB kabel
• Compatibel met Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 en recenter. Ook compatibel
met Windows XP, Windows 7, Windows 8 en recenter
• Taalkeuzes: Engels, Frans, Spaans, Fins

Polar Flow mobiele app
• Draadloze datatransfer van de
activiteitsmeter naar de Polar Flow
webservice met Bluetooth Smart.
• De mobiele app is compatibel met iOS 6
(iPhone 4S, iPhone 5 en iPod touch
5de generatie) en recenter.
• Taalkeuzes: Engels, Frans, Spaans, Fins

Polar Loop - technische specificaties
• 85 rode LED lampjes, capacitieve toets
• Materiaal polsband: polyurethaan (TPU)
• Materiaal sluiting: roestvrij staal
• Waterbestendig: geschikt om te zwemmen (WR20)
• Aanpasbare polsband
• Weergave tijd, stappen, caloriën en dagelijks activiteit
t.o.v. je beweegdoel
• Displaytekst: Engels
• Geheugencapaciteit voor 12 dagen activiteitsmeting
• Draadloze datatransfer via de mobiele app met
Bluetooth Smart of via de USB kabel
• Oplaadbare batterij voor 5 dagen continue gebruik.
Volledige herlaadbeurt duurt 1,5 uur.
• Start met het gebruik van Polar Loop in de webservice Polar Flow
www.PolarLoop.com/be-nl

Hartslagsensor
• Compatibel met de optionele
Polar H6 en H7 hartslagsensoren
• Snel van start met hartslagmeting:
draag de hartslagsensor, breng de
Polar Loop kort bij de sensor aan de
borst en druk op de toets op
de polsband.

