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Kraków, 21 kwietnia 2017 r.

ART RUNONE – wróć do
formy na wiosnę
O tym że ruch to zdrowie, nie trzeba nikogo
przekonywać. Nagły powrót do aktywności fizycznej
może jednak zakończyć się kontuzją lub urazem,
zwłaszcza po zimowej przerwie. Z nową opaską
RUNONE marki ART, powrót do formy, krok po kroku,
powinien być zdecydowanie łatwiejszy.
Nowa opaska fitness ART RUNONE to dyskretny i elegancki
asystent. Policzy nie tylko kroki, ale także pomoże zmierzyć
puls i sprawdzi pokonany dystans. Dzięki wysokiemu (IP65)
stopniowi odporności na zachlapania, nie trzeba jej ściągać,
biorąc prysznic.
Dzienna aktywność oraz jakość snu (mierzona czujnikiem
ruchu) jest rejestrowana i zapisywana. Dzięki temu możemy
nie tylko zaglądać do statystyk, ale także łatwiej osiągać
obrane cele. Jednym z nich może być m.in., zalecany przez
Światową Organizację Zdrowia, dzienny poziom kroków,
wynoszący 10 tysięcy (ok. 6,5 km).
Do jego osiągnięcia, zwłaszcza po jesieni i zimie, może
zachęcać dluższy, słoneczny dzień. Specjaliści radzą jednak,
aby
poprzeczkę
podnosić
stopniowo.
Przesilenie
odzwyczajonego od wysiłku organizmu, zamiast zgubieniem
zbędnych kilogramów, może zakończyć się wizytą u lekarza.
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Kolejny w ofercie dystrybutora produkt dla osób aktywnych
jest wyposażony w chipset DA14580, używany m.in. w
urządzeniach marki Xiaomi. Oryginalnie opaska jest
dostępna w czarnej wersji kolorystycznej. Zamiennie można
wykorzystać wersję pomarańczową lub niebieską.
Bateria urządzenia ma 40 mAh pojemności. Na jednym
ładowaniu
zapewni
tydzień
działania.
Urządzenie
współpracuje ze smartfonami wyposażonymi w system
operacyjny Android 4.3+ lub iOS 7.1+. Opaska ART RUNONE
może pracować w zakresie temperatur od -20 do 55 stopni
Celsjusza.
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ART
RUNONE
posiada
24-miesięczną
gwarancję
producenta. Sugerowana cena detaliczna wynosi 118 PLN
brutto.
Tagi: ART, RUNONE, opaska fitness, trening, aktywność,
spacer, monitoring aktywności, tętno, kalorie, pulsometr,
aktywny tryb życia

O marce ART
ART to dynamicznie rozwijająca się marka, która oferuje
szeroki asortyment produktów akcesoryjnych IT, RTV,
oświetleniowych
i
eksploatacyjnych
do
urządzeń
drukujących. Na polskim rynku istnieje od ponad 10 lat.
Generalnym dystrybutorem marki ART w Polsce jest firma
Multioffice Sp. z o.o. z Krakowa.
Więcej informacji na temat
produktowej można znaleźć
multimedia.pl
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marki ART i jej oferty
pod adresem: www.art-

