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Technikai jelemzők  
Súlya 50 gramm a kompjúter, 64 gramm: komjúter + tartó 

Garancia 
2 év az órára, H10 modulra vagy az OH1-re, 12 hónap az USB 
kábelre, Pro Chest textilpántra , 6 hónap az elemre 

Márka Finnország 

Gyártási ország Kína 

Cseppálló (el lehet vele ázni) IPX7 

Óramenü választható idegen nyelvei 

English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, 
Finnish, Swedish, Norwegian, Danish, Dutch, Japanese, 
Chinese (Simplified), Russian, Polish, Turkish, Czech, 
Indonesian 

Méret (Szél. x Mag. x Vastags.) 49 x 73,5 x 14 mm 

Kijelző méret (Szél.xMag.): 34,65 x 34, 65 mm 

Kijelző típusa LCD 128 x 128 px 

Csipogással visszajelzés (ébresztő vagy 
figyelmeztető) van 

Háttérvilágítás van 

Éjszakai üzemmód van 

Kijelzőnagyítás 
kijelzőnként állítható a polar flow programból: 1, 2, 3 és 4 
sorosra 

Kesztyűvel kezelhető igen 

Gomblezárás (érintőképernyősöknél 
Képernyőlezárás) igen 

Elemtípus / vagy akkumulátor Li-ion Polymer akkumulátor 385mAh, 4,35V 

Elem/ akkumulátor lemerülésjelző van 

Átlagos működési idő (egy elemmel vagy egy 
feltöltéssel) 

akár 16 óra GPS-szel, 12 óra minden érzékelővel és 
biztonsági világítással 

Memória nagysága 
64 MB flash memória, akár 70 óra felvételi idő (35 óra HR és 
GPS esetén) 

Emlékeztetők van 

Üzemi hőmérsékleti tartomány -10 °C to +50 °C 

Szoftver frissítési lehetőség van 

Óra üzemmód  
Pontos idő van 

Dátumkijelzés van 

Visszaszámláló 
idő vagy távolság alapon állítható szabadon edzés közbeni 
visszaszámlálóként körkörös jelzéssel 

Pulzusmérés  
Pillanatnyi pulzuskijelzés van 

Százalékos pulzusmérés is van 

Átlag és max pulzus edzés alatt van 

Átlag, max, min pulzus edzés alatt van 

Átlag és max pulzus részidő alatt van 

Személyre szabott pulzus sportzónák van 

Sávos sport pulzus kijelzés- POLAR ZonePointer van 

Grafikus pulzusgörbe megjelenés az órán 
(online) van 

Kalóriamérés van 
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Kalóriamérés zsírégető zónában van 

Edzés elötti beállítási funkciók  
Sportprofil állítás 20 

Kijelző testreszabás 
max 8 képernyő, képernyőnként 1-4 adat állítható + grafikus 
képernyők (sebesség, pulzus, erő) + back to start és force 

Pulzuscélzóna beállítás van 

Több pulzuscélzóna beállítás van 

Állítható hangerősség- Zónaelhagyáskor van 

Auto start, stop, pause rögzítés van 

Automatikus köridő állítás (idő) távolság vagy idő alapú is megadható 

Mintavételezési idő 1 sec 

Edzés tervezés/vezetés van 

Állóképességi edzéstervező van 

Vezérelt intervall edzések (idő, táv kombinációs) 

max 20 féle kedvenc edzéstípus állítható szgépről. Lehet 
manuális/ idő / távolság szakaszokhoz, sebesség vagy 
pulzuscélzónákat rendelni. 

Edzés alatti funkciók  
Edzés szüneteltetése van 

Zone Optimizer (5 pulzuszóna beállítása aktuális 
állapotunkhoz) van 

Automatikus kijelzőgördítés (scroll) van 

Grafikus célzóna kijelzés az órán van 

Keringés javító pulzuscélzóna-»Smart Coaching-
»OWN ZONE van 

ZoneLock funkció (pulzuszóna lezárás) van 

Köridő (manuális indítás) 99 

Edzés utáni funkciók  
Edzésterhelés optimalizálás-»Smart Coaching-
»TRAINING LOAD van 

Legek gyűjtése: leghosszabb, legtöbb 
szintemelkedésű edzés, stb sebesség / táv / kalória 

Regenerációs idő kijelzés van 

Edzés hatás kijelzés van 

Heti edzésösszefoglalók van 

Totál edzésösszefoglalók van 

Külső alkalmazások kapcsolata  
STRAVA-ra automatikus feltöltés igen 

LIVE STRAVA igen 

Tesztek  
Maximális pulzus meghatározás van 

Edzettségi szint meghatározás -» VO2 max -
»Fitnesz Teszt van 

POLAR Túledzettség-mérés van 

Magashegyi funkciók  
Magasság és szintemelkedésmérés 
(barometrikus) van 

Hőmérsékletmérés van 
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Függőleges sebességmérés vagy VAM van 

Fokos és/vagy százalékos emelkedésmérés van 

Mellkaspánti pulzusmérő jeladó  
Csomag része a mellkaspánti pulzusmérő öv? igen 

Mellkaspánti pulzusmérő pánt típusa Polar H10 vagy OH1 

Bluetooth Smart kompatibilis van 

Szigorúan kódolt 2,4GHz-es jelátvitel van 

Kódolt jelátvitel van 

Fitneszgépekkel is kompatibilis igen 

Elem típusa H10: CR2025 

Cserélhető elemes H10 

Mellkaspánti pulzusmérőben az elem 
élettartama H10 =400 óra , OH1= tölthető 

Textil kényelmes mellkaspánt van 

Belső memóriája 1 edzés Polar Beat APP-al 

Számítógépes kapcsolat  
Adatátviteli eszköz a csomag része? igen 

Adatátviteli eszköz neve USB - Micro USB kábel 

Adatszintű edzésmegjelenítés (karakteres) van 

Edzésnapló (elvégzett edzésmunka naplózás) van 

Edzésterv/ edzés rátöltése az órára van 

Grafikus edzésmegjelenítés (edzés diagramm) van 

Használt program neve Polar FLOW 

MAC kompatibilis igen 

PC kompatibilis igen, kivéve Windows XP 

Okostelefon funkciók  
Android rendszerű telefonok 5.0 és annál késöbbi 

iOS rendeszer (iPhone,iPad) iOS 8.0 és annál késöbbi 

Kompatibilitási problémák előfordulnak HUAWEI 

Bevizsgált kompatibilis telefonok http://www.zerge.hu/BLE 

Bejövő SMS, hívás, *e-mail, facebook 
értesítések kijlezése van 

Értesítési funkciók szüneteltetése van 

Edzés letöltés van 

pulzusmérője APP használatával önmagában is 
használható van 

GPS funkciók  
GPS (amerikai) műholdrendszer kompatibilis igen 

Útvonal megjelenítése számítógépen igen 

Egyéb 

Számítógépes szikronizáció szükséges 14 naponta, hogy az 
AssistNow® Offline szolgáltatást használja az M460 a 
műholdak gyors beméréséhez. 

Navigációs funkciók  
Visszatalál a kiindulópontra igen 

Kiírja a koordinátákat igen 

Kerékpáros sebességmérő  
Kerékpáros sebességmérő típusa Bluetooth Smart 
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Csomag része a sebességmérő? nem 

Betanítható sebességszenzorok száma az órán 3 

Automata Start- Stop van 

Sebesség alapú célzóna van 

Kerékpáros pedálfordulatmérő  
Kerékpáros pedálfordulatmérő típusa Bluetooth Smart 

Csomag része a pedálfordulatmérő? nem 

Órán betanítható pedálfordulatmérők száma 3 

Pedálfordulat célzóna állítás van 

Kerékpáros erőmérő  
Erőmérő típusa Bluetooth Smart 

Csomag része a Erőmérő? nem 

Wattmérés: pill, átl, max van 

Pedálfordulatmérés, pill-átl-max van 

Körbehajtási index (csak 100 feletti pulzusnál 
mér) van 

Energia alapú célzónák van 

Bal-jobbláb egyensúly van 

 


