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Uudet Polar M430 ja Polar OH1 tukevat
sinua hiihtoharjoittelussa
Hiihto on kestävyysurheilua parhaimmillaan, sillä hiihtäessä koko keho ja isot
lihasryhmät tekevät töitä. Sykkeenmittauksen avulla saat suoraa palautetta
siitä, kuinka harjoituksesi vaikuttaa kehoosi ja varmistat, että harjoittelu on
optimaalista: et yli- tai aliharjoittele. Harjoitusten seuranta ja analysointi
antaa konkreettiset todisteet kehittymisestäsi, mikä motivoi jatkamaan ja
tähtäämään yhä korkeammalle.
Polarin uusin Polar M430 GPS-urheilukello yhdistettynä Polar OH1 -optiseen
sykesensoriin on erinomainen pari hiihtäjälle. Hiihdossa sykemittari on hyvä
saada hihan päälle näkyviin, jolloin rannesykkeenmittaus ei ole toimivin

ratkaisu. M430-mittarin voikin parittaa OH1-sensoriin, joka on helppo pukea
kyynär- tai olkavarteen vaikka vasta ladun varressa. Sensoria ei myöskään
tarvitse kastella ennen käyttöä.
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Rannesykkeenmittaus (yhdistettävissä haluttaessa
sykesensoreihin)
Sisäänrakennettu GPS matkan ja nopeuden mittaamiseen ja
matalan virran GPS-tila ultrapitkiin suorituksiin
Edistykselliset harjoitusominaisuudet
Polar-kuntotesti ranteesta
Ympärivuorokautinen sykkeenmittaus, jonka ansiosta entistä
tarkempaa dataa aktiivisuudesta, palautumisesta ja kalorien
kulutuksesta
Edistyksellinen Sleep Plus™ -unianalyysi

Polar OH1
•
•
•
•
•
•

Hyödyntää Polarin omaa tieteellisesti kehitettyä optista
sykkeenmittausteknologiaa
Vaihtoehto rannesykkeenmittaukselle tai sykevyölle
Voidaan käyttää joko sellaisenaan tai yhdistettynä
puhelimeen/rannelaitteeseen
Sisäinen muisti jopa 200h
Akunkesto jopa 12h yhtäjaksoista harjoittelua
Helppo ja mukava käyttää: pidetään joko olka- tai kyynärvarressa,
ei vaadi kastelua ennen käyttöä

Lue lisää ja tilaa omasi Polar-verkkokaupasta.

Polar
Yli neljänkymmenen vuoden ajan Polar on ollut puettavan urheiluteknologian
edelläkävijä auttaen urheilijoita ja valmentajia saavuttamaan huippunsa. Polar
kehitti maailman ensimmäisen kannettavan sykemittarin ja on siitä lähtien
tarjonnut entistä monipuolisempia harjoitusratkaisuja huippu-urheilijoille,
valmentajille ja aktiiviliikkujille. Polarin tuotteet ovat pysyneet vuosien ajan

uskottuina harjoituskumppaneina tarkkuutensa, luotettavuutensa ja erinomaisen
käytettävyytensä ansiosta. Yrityksen palkittu tuotevalikoima koostuu
innovatiivisista puettavan urheiluteknologian ratkaisuista, jotka toimivat
saumattomasti Polarin harjoitussovellusten ja pilvipalveluiden kanssa.
Polar Electro Oy:n pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yritys toimii
kansainvälisesti yli 80 maassa ja sen tuotteita myydään yli 35 000
myyntipisteessä maailmanlaajuisesti. Polar Electro Finland Oy, Polar Electro Oy:n
tytäryhtiö, tarjoaa asiakkailleen myynnin, markkinoinnin, jakelun ja
jälkimarkkinoinnin tukea Suomessa. Polar Electro Finland Oy:n pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lue lisää www.polar.com/fi
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