Datasheet

Scuderia Ferrari Ultraveloce
Smart Watch - Red Strap

Vlotte, sportieve stijl met
slimme technologie. Deze
sportieve smartwatch met
de winnende teamkleuren
en details draait op
innovatieve technologie die
ontworpen is door HP. Hij
heeft alles om je
up-to-speed te houden in
de moderne verbonden
wereld inclusief een
verborgen digitaal display
waarop je stappen kunt
tellen, e-mails en tekst
berichten kunt lezen,
agendaherinneringen
ontvangt en het beller-id
kunt controleren . Zie de
gesynchroniseerde lokale
tijd en de gekozen
wereldtijd in het display.
3

Vlotte, sportieve stijl met slimme technologie
●
Deze sportieve smartwatch met de sterke eigenschappen van een Scuderia
Ferrari raceauto bevat geavanceerde draagbare technologie, gemaakt door HP.
Leef sneller in de moderne verbonden wereld. Bekijk berichten en meldingen,
controleer het beller-id en tel je stappen op de wijzerplaat.
Een slimmer horloge
●
Dit opvallende analoge horloge met verbonden functionaliteit toont altijd de
juiste tijd, ook als het niet opgeladen is. Met een batterijlevensduur tot 5
dagen voor de online functies en een waterdichte kast blijf je de hele week
probleemloos verbonden met alles wat jij belangrijk vindt.
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Alles wat jij wilt
●
Slimme technologie en de Scuderia Ferrari Ultraveloce app , gemaakt door HP,
worden ondersteund op iOS- (9+) en Android- (4.4+) smartphones . Bij HP Inc.
voorzien we jouw favoriete merken van de slimme functies die jij nodig hebt,
zodat je verbonden kunt blijven met je eigen technologie zonder concessies
aan jouw persoonlijke smaak.
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Gemaakt door HP
●
Blijf verbonden met je eigen technologie zonder concessies aan jouw
persoonlijke smaak Slimme technologie en de Scuderia Ferrari Ultraveloce app ,
gemaakt door HP, worden ondersteund op iOS- (9+) en Android- (4.4+)
smartphones .
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Datasheet

Scuderia Ferrari Ultraveloce Smart Watch - Red Strap

Compatibiliteit

Compatibel met Apple- en Android-smartphones met Apple iOS 9 of Android 4.4 en latere besturingssystemen.

Technische specificaties

Twee knoppen om door meldingen te scrollen en smartwatchfuncties te selecteren. Knop voor het instellen van
de analoge wijzers.
Draadloos Bluetooth®
Batterijlevensduur van 5 dagen bij gematigd gebruik van slimme functies.1; Het analoge uurwerk heeft een aparte
batterij.

Afmetingen

Zonder verpakking: Formaat kast: 48 mm; Dikte kast: 14,05 mm; Breedte band: 24 mm; Omtrek band: 155-207
mm
In verpakking: 87 x 87 x 80 mm

Gewicht

Zonder verpakking: Horloge: 0,121 (± 5 gram)
In verpakking: 0,42 kg

Type batterij

Oplaadbaar met speciale opklikbare oplader en USB-poort

Garantie

Scuderia XX Ultraveloce smartwatch wordt ondersteund door twee jaar garantie. Check alle voorwaarden op
smartsupport.mgiservice.com

Productkleur

Zwarte IP-kast met rode band

Frequentie (MHz)

Draadloos Bluetooth®

Extra informatie

P/N: X8U66AA
UPC/EAN code: 190780106389

Meegeleverd in de doos

Smartwatch; documentatie; opklikbare oplader

Batterijlevensduur varieert, afhankelijk van de hoeveelheid data die tussen het horloge en de telefoon wordt uitgewisseld.
Beschikbaar in iTunes en Google Play App Stores. Internet is vereist, er kunnen datakosten van toepassing zijn.
3 De meeste smartphones met iOS versie 9 en later of Android versie 4.4 en later worden ondersteund. De Motorola Droid Turbo 2 smartphone wordt niet
ondersteund door de app.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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