
Bezpečnostní sklo  
o tloušťce 6 mm
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BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá

EAN: 8590393320769

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm):  3,30
Šířka (cm):  32,40
Hloubka (cm):  31,30
Hmotnost (kg):  1,70

Rozměry výrobku:
Výška (cm):  2,10
Šířka (cm):  30,00
Hloubka (cm):  30,00
Hmotnost (kg):  1,50

Nová aplikace Vital Body Plus pro  
chytrá zařízení s vyhodnocováním  
více než 18 tělesných charakteristik

Možnost sdílení výsledků

Inteligentní systém párování  
a zálohování dat

Měří např. viscerální tuk, tělesný  
a podkožní tuk, vodu v těle, svalovinu, 
hodnocení postavy, index BMI apod.

Grafické zobrazení pokroků v čase

•  Energeticky úsporná BT (4.2) bezdrátová technologie pro 
přenos naměřených dat do aplikace VITAL v mobilních 
telefonech, tabletech apod. 

•  Maximální kapacita váhy do 180 kg / 396 lb / 28 st 
•  Rozlišení 100 g 
•  Ihned váží - stačí se na váhu postavit - dojde automaticky 

k zapnutí a zvážení 
•  Automatické vypnutí, automatické vynulování 
•  Indikátor přetížení, indikátor slabé baterie 
•  Analýza s použitím 5 parametrů - výška, váha, věk, pohlaví  

a biologický odpor 
•  Provoz na 3 ks baterie AAA (součástí balení) 
•  velké množství unikátních funkcí a možností analýzy 
•  možnost rychlého použití pro návštěvy i bez registrace 
•  automatické spárování po přihlášení k účtu na jiném smart 

zařízení 
•  paměť až pro 8 osob (lze vložit: pohlaví, věk, výšku, jméno, 

vlastní fotografii a požadovanou cílovou váhu) 
•  automatické rozpoznání uživatelů 
•  více než 15 jazykových mutací 
•  umožňuje přepnutí jednotek hmotnosti (kg/lb/st) 
•  mód vážení dítěte 
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CHYTRÁ APLIKACE VITAL BODY PLUS:
•   velké množství unikátních funkcí a možností analýzy
•   po spárování s vahou zobrazuje, analyzuje, komentuje a ukládá naměřená 

data - více než 18 různých tělesných charakteristik (např.viscerální tuk, tělesný 
tuk, podkožní tuk, vodu v těle, svalovinu, hodnocení postavy, stupeň obezity, 
kosti, BMI nebo informaci, kolik by daná osoba měla vážit)

•   umožňuje sledovat pokroky jednotlivých změřených hodnot v čase (včetně 
grafického znázornění)

•   všechna data se automaticky ukládají a zálohují v cloudu s přístupem 
prostřednictvím vlastního účtu

•   možnost rychlého použití pro návštěvy bez registrace (tzv. návštěvní mód)
•   aplikace umožňuje uložení nebo sdílení výsledků ve 4 základních režimech/

srovnáních
•   možnost synchronizace dat s aplikacemi třetích stran (Google Fit; Apple 

Health, Fitbit)
•   automatické spárování po přihlášení k účtu na jiném smart zařízení
•   teoretické informace, včetně sekce otázek a odpovědí přímo v aplikaci
•   paměť až pro 8 osob (lze vložit: pohlaví, věk, výšku, jméno, vlastní fotografii  

a požadovanou cílovou váhu)
 - automatické rozpoznání uživatelů
 - více než 15 jazykových mutací
 - umožňuje přepnutí jednotek hmotnosti (kg/lb/st)
 - funkce připomenutí vážení (tzv. budík)
 - mód vážení dítěte
 - určena pro Android a iOS (lze zdarma stáhnout z Apple Store / Google Play)

Kompatibilní s Android 4.4 (a novější); iPhone4S a iOS 8.0 (a novější)

Unikátní smart  
aplikace pro chytrá zařízení


