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pulseira de fitness

Faça com que cada passo conte





Uma pulseira de fitness que o(a) 
acompanha para todo o lado  
– fazendo com que cada passo conte
A única pulseira de fitness que lhe propõe um objetivo diário 
personalizado, monitoriza o seu progresso e lembra quando 
se deve mexer. vívofit™ mostra-lhe os seus passos, os que 
faltam para alcançar o objetivo, as calorias queimadas, a 
distância e a hora num ecrã fácil de ler. Também monitoriza o 
seu sono, para o poder rever mais tarde on-line.

Ecrã de fácil leitura 
Consulte as horas e as suas estatísticas diretamente no pulso.

1 ano de bateria 
Permanece ligada durante mais de um ano sem ter de trocar 
de bateria.

Sempre consigo 
Atrativa, cómoda e resistente à agua1, vívofit™ acompanha-
o(a) para todo o lado.

PAssos

HoRA

MAis de 1 Ano

ResisTenTe 
à ágUA 1Resistente à água (50 m)



Linha de inatividade 
se acha que não se move o suficiente ao longo do dia, vívofit™ 
motiva-o(a) para se mexer mostrando uma linha vermelha 
de inatividade quando fica mais de uma hora sem atividade. 
Cada 15 minutos de inatividade, a barra cresce com segmentos 
adicionais. Para desaparecerem esses segmentos basta 
caminhar alguns minutos.

Objetivo automático 
vívofit™ estuda o seu nível de atividade para definir-lhe a cada 
manhã uma meta personalizada e atingível. Quando atingir o 
objetivo, o mesmo é ajustado para o dia seguinte, empurrando-
o(a) gradualmente para um estilo de vida mais saudável.
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CAloRiAs

sono

PUlsAções

Controle o seu peso

informes

Monitorize o seu sono

2 o pulsímetro só está incluído nas versões de conjunto. 
 Ambas as versões compatíveis com o pulsímetro.

Conta as calorias 
vívofit™ conta as calorias queimadas 
ao longo do dia, incluindo o índice 
metabólico basal. ligue-se a garmin 
Connect para ver em detalhe as 
calorias que queima dia à dia e 
controlar o seu progresso até ao seu 
peso ideal.

Monitoriza o seu sono 
Ative o modo “descanso”, ao deitar-se 
e vívofit™ monitorizará a qualidade do 
seu sono.

Controla o seu coração 
ligue a sua vívofit™ a um pulsímetro2 
para controlar as suas pulsações 
durante as suas atividades de fitness.

Rever em 
Garmin Connect



sinC. 
seM Fios

Tabela de melhores resultados3 Compatível com smartphones com bluetooth®; contacte o seu fornecedor 
de serviços móveis para verificar a compatibilidade do seu telefóne

Controle o seu progresso e marque um objetivo 
Com o apertar de um botão, sincronize sem fios a sua vívofit™ 
com garmin Connect™ para visualizar o seu progresso num só 
ecrã e organizar a sua página inicial para ver os dados que são 
mais importantes para si.  
Também pode juntar-se a desafios on-line e ganhar insígnias 
virtuais para obter motivação extra. esta funcionalidade permite 
ligar-se, competir e comparar os seus dados com os seus amigos 
e familiares em todo o mundo. Também poderá ver quantas 
horas dorme no total, assim como os períodos de movimento e 
de sono reparador.

Aceda à nossa comunidade on-line gratuita garmin 
Connect™ a partir do seu computador ou dispositivo móvel 
compatível3 graças à aplicação garmin Connect™ Mobile.

www.garminconnect.com



Características de vívofit™

Duração da bateria Mais de 1 ano

Ecrã sim

Resistente à água sim - Até 50 m

Sem fios bluetooth smart / AnT+

Aplicação móvel iPhone + Android selecionado

Sítio Web garmin Connect™

inFoRMAção visível nA PUlseiRA

Passos sim

Distância sim

Calorias sim

Monitor de inatividade sim

Hora sim

Objetivo automático sim

Pulsímetro sim / incluido no modelo HRM

inFoRMAção AdiCionAl visível eM gARMin ConneCT

Controlo do sono sim

Registo de alimentos sim

Desafios / Tabela de melhores 

resultados
sim
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