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ZEGAREK CASIO BABY-G
BGD-501FS-7ER
Cena

347,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

BGD-501FS-7ER

Kod EAN

4549526138102

Marka

Baby-G

Opis
Zegarek damski Casio Baby-G BGD-501FS-7ER
Zegarek damski Baby-G Casio BGD-501FS-7ER na białym pasku z tworzywa. Zegarek w stylu sportowym koperta w kształcie kwadratowej.
Wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany baterią. Wnętrze zabezpieczone przez system antywstrząsowy i wodoszczelność klasy 200M,
która umożliwia pływanie i nurkowanie. Zegarek Baby-G BGD-501FS do codziennych zadań specjalnych jak i dobry kompan i towarzysz
sportów wodnych.

Zestawienie cech i funkcji:
Mechanizm:
kwarcowy - zasilany baterią , dokładność wskazań
mieści się w zakresie ± 30 sekund w skali
miesiąca
Szkiełko mineralne:
wysokiej jakości szkiełko mineralne,
średnią odporność na zarysowania

posiada

G-Shock (system antywstrząsowy):
specjalny
system
antywstrząsowy
G-shock
zabezpiecza
zegarek
przed
mocniejszymi
uderzeniami i bardziej dynamicznymi wstrząsami
Iluminator:
równomierne
podświetlenie
tarczy
wybieralny czas trwania podświetlenia

zegarka,

Czas światowy:
wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych
na podstawie danych największych miast na
świecie (48 miast, 29 stref czasowych)
Czas: letni / zimowy
Stoper - 1/100 - 1h:
pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy
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mogący mierzyć czas do 1 godziny
Timer - 1/1 min. - 24h:
odliczania od zaprogramowanego czasu do zera
wówczas rozlega się 10 sekundowy alarm
Alarm 5:
możliwość ustawienia pięciu alarmów dziennych
opcjonalnie sygnał pełnej godziny
Drzemka:
funkcja dobudzania z 5 minutowymi przerwami
pomiędzy alarmami
MUTE:
możliwość
przycisków

włączenia/wyłączenia

dźwięków

Kalendarz automatyczny:
zegarek sam dostosowuję datę w przypadku
krótszych miesięcy
Tryb wyświetlania godziny:
12/ 24: godzina może być wyświetlana zarówno w
trybie 12 jak i 24 godzinnym
Koperta - tworzywo sztuczne:
użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co
gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz
daje duży komfort noszenia
Pasek:
wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o
dużej wytrzymałości
Wodoszczelność - 200M:
200M (20 ATM dotyczy ciśnienia statycznego)
Klasę odporności 200m opracowano na podstawie
pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek
ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie
statyczne
Żywotność baterii:
średnia żywotność baterii w zegarku wynosi 3 lata

Gwarancja:
okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość
przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat
gwarancji
WYMIARY KOPERTY
44,7mm x 40mm x 12,5mm (H x W x D)
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WAGA
44 g
TYP BATERII
CR1616
Wraz z zegarkiem otrzymasz:
instrukcję obsługi w języku polskim
3-letnią kartę gwarancyjną
druk przelewu umożliwiający przedłużenie gwarancji do 6 lat
opakowanie z reklamówką
dowód zakupu - paragon lub fakturę VAT
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