Polar M430:n värivalikoima täydentyi vihreällä ja tummansinisellä Limited Edition -väreillä.
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Kevään uutuusvärit Polar M430 -GPS
-juoksukelloon
Polar julkistaa kaksi uutta väriä edistykselliseen Polar M430 -GPS
-juoksukelloonsa: vihreä ja tummansininen. Molemmat uutuusvärit
ovat Limited Edition ja saatavilla vain rajoitetun ajan. Polar M430 on
saatavilla uutuusvärien lisäksi myös mustana, valkoisena ja oranssina.
Uutuusvärit on nyt tilattavissa ennakkoon osoitteesta polar.com hintaan
229€. Mittareiden toimitus aloitetaan huhtikuussa 2018.

•

Polar M430:ssa on Polarin oma 6 LED-valon
rannesykkeenmittausteknologia, integroitu GPS ja ainutlaatuiset
henkilökohtaisesti mukautuvat harjoitusohjelmat niin
aloitteleville kuin huipputason juoksijoille.

•

Lataamalla Polar juoksuohjelmat Polar M430 muuttuu
henkilökohtaiseksi valmentajaksi, joka antaa reaaliaikaista ja
henkilökohtaista ohjeistusta treenin aikana. Mittarissa on myös
muita harjoittelua tukevia Smart Coaching -ominaisuuksia, kuten
aktiivisuuden seuranta, älykkäät kalorit, harjoituksen kuormitus,
harjoituksen vaikutus, rannesykkeestä tehtävä kuntotesti sekä
juoksuindeksi.

•

Ympärivuorokautinen sykkeenmittaus ranteesta mittaa
automaattisesti sykettä sekä levossa että liikkuessa, mikä antaa
entistä tarkemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan päivittäisestä
aktiivisuudesta.

•

Mittari antaa motivoivaa ja tarkkaa dataa suorituksesta heti
harjoituksen jälkeen suoraan kellon näytölle.

•

Entistä edistyksellisempi Polar Sleep Plus™ -unianalyysi
ohjeistaa käyttäjiä nukkumaan paremmin seuraamalla unen
kestoa, käyttäjän todellista unessa oltua aikaa, unen keskeytyksiä
sekä nukahtamis- ja heräämisaikoja.

Polar
Vuonna 1977 perustettu Polar Electro kehitti ensimmäisen langattoman
sykemittarin. Siitä lähtien Polar on ollut johtava sykemittareiden ja
urheiluinstrumenttien valmistaja ihmisen fysiologian ja suorituskyvyn syvällisen
ymmärryksen ansiosta. Läheinen yhteistyö urheiluinstituuttien ja alan muiden
toimijoiden kanssa on tehnyt yrityksestä laajasti tunnetun edelläkävijän
sykemittareiden sekä sykkeeseen perustuvien harjoitteluratkaisujen parissa.
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.
Palkitut Polar-harjoitustietokoneet ovat markkinoiden suosituimpia ympäri
maailmaa. Nähdäksesi kuinka tuotteemme ja palvelumme voivat auttaa sinua
saavuttamaan harjoitustavoitteesi ja kuinka voit tehdä omasta kuntoilustasi
menestystarinan, lue lisää www.polar.com/fi
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