20. september 2018

Produktnyhed

Marvel Spider-Man vívofit® jr. 2

Aktivitetstracker til børn med interaktiv app
Mød den nye Marvel Spider-Man vívofit jr. 2.
Det er ikke kun en aktivitetstracker1 til børn - det er en interaktiv
oplevelse, hvor aktivitet låser op for eventyr.
HOVEDFUNKTIONER
BATTERILEVETID

1+ års batterilevetid; ingen genopladning nødvendig! Udskifteligt batteri.

24/7 WEARABLE2

Svømmevenlig med 5 ATM vandtæthedsklassifikation.

APP-EVENTYR

Motiverer børn til at opnå aktivitetsmål, der låser op for eventyr og spil med Marvel Spider-Man i hans endeløse kamp
mod det onde.

NYHED

AKTIVITET LÅSER OP Ved at opfylde deres daglige aktivitetsmål får børnene flere chancer for at spille sjove spil og samle ædelstene for at
genopbygge manglende dele af byen på eventyrkortet.
FOR EVENTYR

NYHED

TAPUDFORDRINGSSPIL

Ved at opfylde deres daglige aktivitetsmål får børnene flere chancer for at spille tap-udfordringsspillet. Deres fingre vil
flyve hen over skærmen, når de forsøger at få matches i vendespillet og opnå så mange point som muligt, før tiden løber
ud.

BØRNEVENLIG

Komfortabel, robust og justerbar rem, der er modstandsdygtigt over for snavs og falmende farver.

Altid tændt skærm, der kan aflæses i sollys med brugertilpasset urskive og ikoner, børn kan låse op for ved
at fuldføre missioner i app-eventyr.
GRATIS
Fra appen tilføjes profiler til flere børn for at se deres skridt, søvn, daglig aktivitet og opgavedata, når den
FORÆLDRESTYRET
synkroniseres med din mobilenhed. Appen indeholder også Barn-tilstand, der omfatter spil som det nye tapAPP3
udfordringsspil.
Forudindlæste opgaver styres via forældrenes mobilenhed og kan indstilles til at gentages hver dag eller
OPGAVER
hver uge; Personlige opgaver kan også oprettes.
BRUGERPLANLAGTE Opret opgaver på appen, og planlæg en påmindelsesalarm på et bestemt tidspunkt, der sendes direkte til
PÅMINDELSER
enheden med det valgte ikon og tekst; op til 8 påmindelser.
Børn optjener virtuelle mønter ved at udføre opgaver, der kan indløses for aftalte belønninger med
BELØNNINGER
forældrene.
AKTIVITETS- OG
Registrerer dit barns skridt, søvn og anbefalet 60-minutters daglig aktivitet.
SØVNREGISTRERING1
FARVESKÆRM

OPGAVERTIMER
OG STOPUR

Børn kan starte en timer på deres rem til mange fælles husholdningsopgaver som tandbørstning og lektier.

TOE-TO-TOE™UDFORDRINGER

Udfordr andre børn eller familiemedlemmer til en venlig skridtkonkurrence, eller konkurrer om individuelle
tidsbestemte udfodringer.

VENSKABELIGE
KONKURRENCER

Opret forbindelse til venner og familie på Garmin Connect™ online-træningsfællesskabet, og inviter dem til
dat deltage i dine ugentlige skridtudfordringer.

VÍVOFIT JR. APP:
vívofit jr. app er en brugervenlig forældrestyret mobilapp. Opret opgaver, der gør det muligt for dine børn at optjene virtuelle mønter, der kan indløses til
aftalte belønninger. Konkurrer som familie eller med andre familier i skridtkonkurrencer, mens børnene avancerer i Web Warriors: A Spider-Man Adventure
ved at nå deres 60-minutters daglige aktivitetsmål Kompatibel med Apple®, Android™ og Amazon Fire tablet-enheder.

MODELLER

vívofit® jr. 2
I kassen: vívofit jr. 2, Quick guide.

Vejl. pris
Alder

Varenr.

EAN

DKK

Justerbar Marvel Spider-Man Red

4+ år

010-01909-16

753759211424

749,-

Justerbar Marvel Spider-Man Black

4+ år

010-01909-17

753759211431

749,-

KOLLI-INFORMATION
Vægt, enhed
Mål, kasse (B x H x D)

22,7 g
85 x 135 x 75 mm

Vægt, kasse inkl. enhed
Mål, yderkasse (B x H x D)

119,1 g
307 x 342 x 383 mm

Vægt, yderkasse

6,1 kg

Antal i yderkasse

36 stk.

COPY BLOCKS
53 ord

vívofit jr. 2 er ikke kun en aktivitetstracker1 til børn. Det er en interaktiv oplevelse, hvor aktivitet låser op for nye eventyr. Den
svømmevenlige aktivitetstracker har 1+ års batterilevetid. Med vívofit jr. 2 kan børnene afdække Web Warriors: A Spider-Man
Adventure på den forældrestyrede app ved at opfylde deres 60 minutters daglige aktivitetsmål.

66 ord

vívofit jr. 2 er ikke kun en aktivitetstracker1 til børn. Det er en interaktiv oplevelse, hvor aktivitet låser op for nye eventyr. Den
svømmevenlige aktivitetstracker har 1+ års batterilevetid - ingen opladning nødvendig. Med vívofit jr. 2 kan børnene afdække
Web Warriors: A Spider-Man Adventure på den forældrestyrede app ved at opfylde deres 60 minutters daglige aktivitetsmål.
Forældrene har adgang til opgave- og belønningsværktøjer på appen.

78 ord

vívofit jr. 2 er ikke kun en aktivitetstracker1 til børn. Det er en interaktiv oplevelse, hvor aktivitet låser op for nye eventyr. Den
svømmevenlige aktivitetstracker har 1+ års batterilevetid - ingen opladning nødvendig. Med vívofit jr. 2 kan børnene afdække
Web Warriors: A Spider-Man Adventure på den forældrestyrede app ved at opfylde deres 60 minutters daglige aktivitetsmål.
Mens børnene udforsker Spider-Man-universet, kan forældrene bruge appen til at holde øje med aktivitet, oprette opgaver og
endda uddele aftalte belønninger.

TILBEHØR

Varenr.: 010-12666-17
EAN: 753759211523

Varenr.: 010-12666-18
EAN: 753759211530

VÍVOFIT JR. 2 TILBEHØRSREMME
Køb yderligere remme til dit barn for at deltage i nye app-eventyr. Også kompatibel med vívofit jr.
Kun rem (vívofit jr. trackermodul medfølger ikke). Vejl. pris: 249,-

1 Se

Garmin.com/ataccuracy
Garmin.com/waterrating
med kompatibel smartphone; se Garmin.com/ble
© 2018 MARVEL
2 Se

3 Parret

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og specifikationer.
Priser er angivet i vejledende DKK udsalgspriser inkl. moms
©2018 (rev. 18/09-DK)

Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

