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Withings Scanwatch Zegarek z
funkcją EKG pomiarem pulsu i
SPO2 (czarny) 38mm
Cena

1 289,00 zł

Dostępność
Czas wysyłki

do 24 godzin

Numer katalogowy

IZHWISW38BK

Kod producenta

IZHWISW38BK

Producent

WITHINGS

Opis produktu
Nowoczesny i wielofunkcyjny zegarek z mozliwością pomiarów bardzo ważnych parametrów życiowych - taki właśnie jest
czarny Withings Scanwatch z kopertą 38mm, czyli pierwszy na rynku hybrydowy smartwatch z funkcją pomiaru EKG
oraz wykrywania bezdechu sennego
Marka Withings stworzyła nowoczesne i rewolucyjne urządzenie na nadgarstek, które zostało wyposażone w bardzo
zaawansowane czujniki, na bieżąco monitorujące nie tylko naszą codzienną aktywność fizyczną, ale również niezwykle istotne
parametry życiowe jak pracę serca oraz współczynnik SpO2, czyli poziom nasycenia tlenem krwi.
W nowoczesnym zegarku z czarną kopertą o średnicy 38mm wykorzystano najlepsze dostępne na rynku sensory,
zapewniające zarówno wysoką dokadność pomiarów, jak i niskie zużycie energii.
Smartwatch Withings ScanWatch wyróżnia się wyjątkową żywotnością baterii – działa nawet do 30 dni.
Miej serce zawsze pod ochroną - 24/7
Nowy zegarek smart Withings ScanWatch wyśle od razu powiadomienie, gdy tylko wykryje, że Twoje tętno będzie nietypowe
(zbyt niskie lub wysokie) oraz jeśli zostanienie zarejestrowany nieregularny rytm. Naukowcy we współpracy z kardiologami
opracowali specjalny, innowacyjny algorytm, który odpowiada za niemal idealne wykrywanie i wyświetlanie parametrów
naszego organizmu.
Nasz nowoczesny smart zegarek na bieżąco będzie analizował pracę naszego serca, nie zakłócając przy tym planów i zadań
życia codziennego.
EKG - kiedykolwiek, gdziekolwiek
Mając zegarek Withings ScanWatch na nadgarstku, możesz w dowolnym momencie wykonać tak zaawanosowane
badanie jakim EKG. Pozwala ono wykryć poważne zaburzenie rytmu serca, jakim jest migotanie przedsionków.
Niestety 1 na 4 osoby dorosłe w średnim wieku jest zagrożona migotaniem przedsionków. To najczęstsze zaburzenie rytmu
serca, które może prowadzić do jego niewydolności. Występuje często nagle i nie zawsze udaje się je zdiagnozować podczas
planowej wizyty u lekarza.
Migotanie przedsionków jest przyczyną aż 30% udarów mózgu. Zwiększa również ryzyko zawału serca. Możliwość regularnego
monitorowania stanu zdrowia serca za pomocą tak zaawansowanego badania jakim jest EKG, znacząca zwiększa szansę na
wprowadzenie odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie.
Szybka reakcja, szansą na życie
Specjalna Aplikacja Health Mate analizuje na bieżąco wyniki pomiaru rytmu serca i informuje, czy wykryto objawy migotania
przedsionków. W przypadku niepokojących wyników zalecany jest kontakt z lekarzem. Aplikacja umożliwia również przesłanie
badania lekarzowi w formie PDF.
Diagnozowanie bezdechu sennego kolejną funkcją zegarka Withings ScanWatch
Bezdech senny to poważna i niebezpieczna dolegliwość, o której często nawet nie wiemy. Powoduje zmęczenie i może mieć
bardzo poważne konsekwencje zdrowotne takie jak wysokie ciśnienie, zaburzenia rytmu serca, udary mózgu i niewydolność
serca.
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Szacuje się, że bezdech senny ma 1 na 5 osób dorosłych, a 80% z nich nie zdaje sobie z tego sprawy.
Podczas bezdechu następuje niewystarczający przepływ powietrza do płuc, może spowodować spadek poziomu tlenu we krwi.
ScanWatch został wyposażony w sensor monitorujący poziom nasycenia krwi tlenem.
Uwaga - ta funkcja jest w trakcie walidacji medycznej
Osiągaj cele, przekraczaj granice!
Wystarczy rzut oka na nadgarstek, by sprawdzić tętno, liczbę zrobionych kroków, przebytą odległość czy spalone kalorie.
Wskażnik VO2 Max pomoże Ci ocenić Twoją sprawność i zmotywuje Cię do osiągania kolejnych celów. Im więcej trenujesz, tym
wyższy jest poziom wskaźnika VO2 Max.
Wyjątkowe wzornictwo zegarka
Kiedy wybieramy nasz zegarek, nigdy nie robimy tego przypadkowo. Najczęściej jest to część naszego stylu, osobowości.
Model zegarka Withings ScanWatch to połączenie klasycznego, ponadczasowego wzornictwa i rewolucyjcnych technologii,
które zostały do niego zaaplikowane.
Wyświetlacz ScanWatch to najnowszej generacji PMOLED, który jest większy i jaśniejszy, co z kolei zapewnia jeszcze
wygodniejsze przeglądanie wszystkich powiadomień. Wielofunkcyjna koronka pozwala przewijać menu i powiadomienia.
I na koniec, znane ze swojej trwałości i odporności na zarysowania – szafirowe szkło.
Dokumentacja medyczna zawsze pod ręką
Aplikacja Health Mate przechowuje wszystkie dane dotyczące Twojego zdrowia, możesz je w każdej chwili przesłać do lekarza
lub pokazać podczas wizyty.
Inteligentny zegarek Withings ScanWatch posiada kilka innych funkcji:
Automatyczne rozpoznawanie aktywności
Nie musisz niczego przyciskać ani wybierac z menu w aplikacji – ScanWatch wie, kiedy spacerujesz, biegasz, pływasz lub po
prostu spisz.
Wodoszczelność do 5ATM
ScnaWatch będzie Ci towarzyszył przez cały dzień, nawet pod wodą.
Powiadomienia
Bądż na bieżąco z tym co dla Ciebie ważne – wybierz powiadomienia, które chcesz, żeby były wyświetlanie na ekranie
ScanWatcha.
Do 30 dni bez ładowarki
Niepokój związany z niskim poziomem naładowania baterii to już przeszłość. ScanWatch działa nawet do 30 dni bez
ładowania.
Twój zegarek, Twój styl
ScanWatch ma standardowy zestaw mocowań paska, dzięki czemu możesz wybrać dowolny wzór pasujący do Twojego stylu.

Pasuje do: Uniwersalny
Typ produktu: Smartwatch 38mm
Kolor: Czarny
Cechy szczególne: Pomiar EKG / Pulsu / SpO2
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