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Toukokuussa markkinoille tulevalle Polar V800 -harjoitustietokoneelle on
myönnettu Red Dot Award 2014 -muotoilupalkinto. Polar V800 sai palkinnon
sarjassa Product design: ulkoilu, vapaa-aika, urheilu ja hauskanpito.
Kilpailuun osallistui 4815 tuotetta 53 maasta.

Polar V800
Polar V800 on suunniteltu yhdessä huippu-urheilijoiden kanssa vastaamaan
ammattilaisten ja tavoitteellisesti harjoittelevien liikkujien vaatimuksiin.
Polar V800 auttaa huippusuoritukseen juuri silloin, kun sitä tarvitaan.
Harjoitustietokoneessa on selkeä, Gorilla-lasista tehty mustavalkoinen näyttö,
jota on helppo seurata myös hämärässä. Rannelaite on päältä ruostumatonta
terästä ja sisältä alumiinia. Ranneke on pehmeää polyuretaania. Näytön
paksuus on vain 12,7mm ja laite on vesitiivis 30 metriin asti.
Tuote sisältää sykkeen mittauksen lisäksi mm. integroidun GPS:n. Älykäs
ohjaus, usean urheilulajin tuki ja tavoitteen suunnittelun ja seurannan
työkalut auttavat valmistautumaan urheilusuoritukseen. Ainutlaatuinen
aktiivisuuden mittaus 24/7 yhdistettynä harjoituskuormitukseen kertovat
todellisen palautumiseen tarvittavan ajan suoraan rannelaitteessa.
http://www.polarv800.com/fi/
Red Dot Design Award
Red Dot on kansainvälisesti yksi arvostetuimmista hyvän muotoilun
osoituksista. Jo vuodesta 1955 on Nordhein Westfalenin Design Zentrum
myöntänyt palkintoja erinomaiselle kansainväliselle muotoilulle. Nimekäs
tuomaristo painottaa valinnoissaan mm. innovatiivisuutta, toiminnallisuutta,
laatua, ergonomiaa ja kestävyyttä.
http://en.red-dot.org/5273.html

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 Vantaalla.
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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