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SUUNTO 9 BARO

Suunto 9 en multisport GPS klokke, de-
signet for utøvere og mosjonister som 
krever det ypperste av en sportsklokke. 
Suunto 9 har et intelligent batteri med 
smarte varsler for å sikre at klokken 
varer akkurat så lenge som du har 
behov for. Den robuste Suunto 9 er 
utviklet for lange, harde treningsøkter 
og konkurranser. Klokkehuset er av 
solide materialer og tåler en støyt. 
Ripesikkert safirglass gjør at klokken 
holder seg godt over tid. Skjermen har 
god oppløsning og  er lettlest. Klokken 
har tre forhåndsdefinerte batterimo-
duser – Performance, Endurance og 
Ultra –  og leverer fra 25 timer til 120 
timer*  batterilevetid med GPS sporing 
på. Når du starter en økt beregner 
klokken hvor lang levetid det er igjen 
på batteriet i den bestemte modusen. 
Hvis det ikke er nok, kan du bytte til en 
annen modus når som helst.  

SUUNTO SPARTAN 
TRAINER WRIST HR

Slank, lett og allsidig GPS-klok-
ke for deg med en aktiv livsstil. 
Fargeskjermen er optimalisert for 
utendørs bruk – lett lesbar også i 
sterkt sollys. Klokken er håndlaget 
i Finland og har et robust design 
som tåler tø�e forhold. Pulsmåling 
på håndleddet. Spartan Trainer har 
en komfortabel passform og gir 
deg gode hjelpemidler til å følge 
med på treningen din – enten du 
løper, svømmer, sykler eller trener 
på treningsstudio. Batterilevetiden 
er opptil 10 timer i treningsmodus. 
GPS-sporing av fart og distanse. I 
Suunto-appen “Movescount” har du 
ditt eget planleggingsverktøy med 
treningsprogrammer og planer. Inn-
kommende anrop, sms og kalender-
avtaler kan vises på klokken. Støtter 
Bluetooth Smart.

Progress beyond logic. Suunto har helt siden 1936 
laget førsteklasses avansert utstyr, som er utviklet 
og håndlaget i Finland. 
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