Polar vantage v manual

Premium GPS multisport watch to help you train like a pro, with Polar’s NEW advanced Optical HR sensor fusion technology, combines optical heart rate measurement with skin contact measurement, providing accurate heart rate monitoring even when swimming. Optimise your training, avoid overtraining with Training Load (Cardio, Muscle Load &
RPE) & Recovery Pro. 130 + sport profiles. First sports watch to measure running power from wrist. The 40 hour battery life makes sure you get all the data you need even during your longest sessions. Running Power The first watch to measure running power from the wrist – no additional sensors or foot pods needed with 40 hours battery life in
training mode. Optical HR Sensor Polar's NEW advanced Optical HR sensor fusion technology (Precision Prime) that combines optical heart rate measurement with skin contact measurement. Interference greatly reduced so heart rate is more accurate. Training Load Pro Get a comprehensive view of how your training sessions strain your body in
different ways. Session-by-session and long-term monitoring. Recovery Pro Avoid overtraining and injuries and follow your recovery level on a daily and longer-term basis. Polar Flow More than a sportswatch: together with the whole Polar ecosystem, including the free Polar Flow for Coach service, Polar Vantage V forms a complete training solution
that covers everything that goes into a pro athlete’s training. Swimming Swimming metrics help athletes to analyse each session follow training load and swimming performace, as well as cardio load, pace and distance based on pool length and boosted GPS in open water, stroke rate, SWOLF and swimming style. Specifications GeneralMeasurements:
46mm x 46mm x 13mmWeight: 66g (wristband), 44g (without wristband)Materials: Extreme high strength stainless steel case. Glass fibre reinforced polymer back coverDisplay Type: Always on colour touch displayDisplay Material: Laminated Gorilla glass lens with anti-fingerprint coatingDisplay Size: 1.2’’Display Resolution: 240 x 240 pixels Battery
Type: 320 mAh lithium-polymer batteryBattery Life: Up to 40 hours (Training Mode – GPS and wrist-based heart rate), up to 7 days (Watch Mode – with continuous heart rate tracking)Water Resistant: Up to 50m Durability: Tested against military standards (MIL-STD-810G)Wrist Size: 130-185mm (small), 155-210mm (medium/large) GPS and
BarometerIntegrated GPS and GLONASSAssisted GPS for fast fix timesBarometric altitudeInclineAscent and Descent ConnectivityBluetooth Low EnergyCustom USB cable for charging and data synchronisation WatchTime and dateVibrating alarm with snooze UI LanguagesEnglishGermanFrenchItalianDutchNorwegianSpanishPortuguese Swedish
Finnish DanishPolishRussianTurkishIndonesian CzechJapaneseChinese (simplified) SensorsCompatible with BLE heart rate sensors and running cadence and power sensors as well as cycling speed, cadence and power sensors In the Box Polar Vantage V pro multisport watchCharging cablePolar Vantage V user manual Information note Read More
Zajistěte si tu nejlepší formu a vyrazte na cestu za vysněnou postavou. Pořiďte si pomocníka na své zápěstí, který vám poslouží lépe než osobní trenér. Bude za vás pečlivě sledovat každý pohyb a vyburcuje vás k těm nejlepším výsledkům. Společnost Polar proto přináší sportovní hodinky Vantage V ve vylepšené verzi z titanu s lehčím tělem a špičkovou
odolností, které vám se vším pomohou a poskytnou i informace o tom, jak dobře vaše tělo regeneruje. Tyto GPS hodinky jsou vybaveny snímačem srdečního tepu, díky němuž není potřeba pro monitorování aktivity při cvičení hrudní pás, frekvence je měřena přímo z vašeho zápěstí a výsledky jsou velmi přesné. Všemu navíc pomáhá i měření běžeckého
výkonu bez nutnosti příslušenství třetích stran. Hodinky přitom lze přes Bluetooth připojit k vašemu smartphonu a vytvářejte si statistky, tréninkové plány nebo si nechat na barevný dotykový LCD displej zasílat notifikace o příchozích hovorech, SMS zprávách a podobně. Při sportu se tím pádem můžete soustředit na svůj výkon, aniž byste každou
chvilku museli telefon vytahovat z kapsy. Velkou předností tohoto modelu je pak skutečně dlouhá výdrž činící až 40 hodin měření tréninku. Stejně tak rozhodně nadstandardem je to, že dokáží přesně monitorovat i plavání vzhledem k voděodolnému provedení a speciálním algoritmům. Patřím na zápěstí všech, kteří to se sportem myslí vážně! Sledovat
vaši tepovou frekvenci přímo ze zápěstí nyní můžete i v nejnáročnějších podmínkách. Funkce Training Load Pro dokáže přesně kvantifikovat zátěž z tréninku, abyste zjistili, jak trénink zatěžuje vaše tělo a jestli je potřeba přidat či ubrat. Vantage V podporují přes 130 různých sportů. Navíc si můžete ještě v aplikaci Polar Flow do hodinek přidat váš
oblíbený sport. Hodinky využijete nejen při běhání a dalších sportech na souši, ale i ve vodě. Dokáží totiž zcela automaticky sledovat vaší tepovou frekvenci, plavecký styl i uplavanou vzdálenost, rychlost, tempa a odpočinek. Uplavanou vzdálenost a počet temp můžete přitom monitorovat i ve venkovním bazénu. S tímto modelem se vám dostanete
mnohem komplexnějšího náhledu na intenzitu běžeckých tréninků. Hodinky dokáží zjistit hodnotu vašeho VO2max, takže můžete sledovat vývoj vašich běžeckých výkonů. Osobní a adaptivní tréninkový plán přizpůsobí vaši zátěž tomu, jaké si kladete cíle. Současně budete přesně vědět také kolik kalorií přesně spálíte během tréninku na základě vaší
váhy, výšky, věku, pohlaví, individuální maximální tepové frekvence (HRmax) a intenzity tréninku. Skvěle je to, že ihned po tréninku motivující zpětnou vazbu s popisem účinku dané tréninkové jednotky. Vyspělý senzor srdečního tepu vám poskytne ucelený pohled na to, jak vaše srdce pracuje celý den. Navíc díky němu budete mít přesnější
informace o spálených kaloriích a aktivitách. Kvalitní spánek je bez pochyb extrémně důležitý pro správnou regeneraci našeho těla. Pomůže vám totiž zlepšit výkony a celkově se cítit lépe. Proto je k dispozici funkce Polar Sleep Plus automaticky detekující dobu, množství a kvalitu spánku. Recovery Pro vám poskytne detailní informace o tom, jak vaše
tělo regeneruje.Berete svůj trénink opravdu vážně nebo se dokonce sportem živíte? Pak jsou pro vás hodinky Polar Vantage V Titan, které vznikaly ve spolupráci s profesionálními sportovci, jako stvořené. Oproti původní verzi je titanová verze lehčí, nabízí modernější vzhled a precizně zpracovaný černo-červený silikonový řemínek. Na boční straně
pouzdra je vygravírováno slovo "titan". Funkce zůstávají stejné jako u původního modelu Vantage V. Hodinky vás na první pohled nadchnou vysoce odolným ocelovým pouzdrem, barevným dotykovým Gorilla Glass displejem, poctivým silikonovým řemínkem i neuvěřitelnou výdrží baterie. PRÉMIOVÉ SPORTOVNÍ HODINKY S INTEGROVANOU GPS
VHODNÉ K TRÉNINKŮM VÍCE SPORTŮ VČETNĚ TRIATLONU Trénujte chytřeji a objevte v sobě vítěze s hodinkami Polar Vantage V. Tyto prémiové sportovní hodinky jsou určeny pro profesionální sportovce i pro každého, kdo stejně intenzivně trénuje. Pokud hledáte nejmodernějšího vodotěsného společníka na tréninky triatlonu nebo maratonu,
Polar Vantage V tuto roli dokonale splňuje. NEJMODERNĚJŠÍ SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE Nejnovější inovace nositelných technologií jsou zárukou, že hodinky Polar Vantage V vám poskytnou všechny přesné údaje, které potřebujete k maximalizaci výkonu. DALŠÍ GENERACE SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE NA ZÁPĚSTÍ Nová fúzní technologie
snímače Polar Precision Prime™ přesně monitoruje tepovou frekvenci i v nejnáročnějších podmínkách. SLEDOVÁNÍ BĚŽECKÉHO VÝKONU Hodinky Polar Vantage V měří běžecký výkon na zápěstí – nevyžadují žádné další snímače na nohu ani jiné snímače. OPTIMALIZACE TRÉNINKU Chcete-li trénovat jako profesionální sportovec, musíte se také
jako profesionál zotavovat. Hodinky Polar Vantage V pomáhají najít rovnováhu mezi tréninkem a odpočinkem a předcházet zranění pomocí jedinečně holistického řešení v podobě sledování tréninkového zatížení a regenerace. AŤ VÍTE, JAK TRÉNUJETE Nový Training Load Pro™ nabízí komplexní pohled na to, jak vám tréninky různě zatěžují tělo.
PREVENCE PŘETRÉNOVÁNÍ A ZRANĚNÍ Zjistěte, zda je vaše tělo připravené trénovat, a získejte informace o své regeneraci díky Recovery Pro™. VÍCE NEŽ JEN SPORTOVNÍ HODINKY Jestliže trénujete s hodinkami Polar Vantage V, máte přístup k plnému ekosystému Polar, kde je vše připojeno. Všechny vaše tréninkové údaje jsou pohodlně
dostupné na jedné platformě v aplikaci Polar Flow. Své tréninkové údaje můžete rovněž automaticky synchronizovat do dalších služeb, jako je Strava či TrainingPeaks. DOKONALÁ PLATFORMA PRO TRÉNINK Polar Flow nabízí extenzivní plánování tréninku a analytické nástroje, automatický tréninkový diář, zprávy o pokroku a mnohem více, a tak
vám pomáhá dosahovat všech tréninkových cílů. ÚDAJE ROVNĚŽ PRO TRENÉRA Sdílejte všechny údaje z tréninků se svým trenérem, získejte okamžité hodnocení a plánujte s trenérem sezónu pomocí bezplatné služby Polar Flow for Coach.
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