Pippin AS, Henrik Wergelandsgate 16, 4612 Kristiansand S

Produktark
Apple Watch Nike SE Cellular 40 mm – Aluminium i Sølv med Pure Platinum/Black Nike
Sport Band
Varenummer: 297368 - Artikkelnummer: MYYW2DH/A

Må løpe. Bare må.
Apple Watch Nike SE med Nike Run Club-appen er den perfekte løpepartneren. Og med
innebygd mobilnett kan du legge telefonen igjen hjemme1.

Høydepunkter
Stor Retina OLED-skjerm
Opptil 2 ganger raskere prosessor enn Series 3
Varslinger om høy og lav puls og varsling om ujevn hjerterytme
Innebygd kompass og høydeendringer i sanntid

Produktbeskrivelse

Må løpe. Bare må.
Med Apple Watch Nike SE kan du registere treningsøktene dine med Nike Run Club-appen. Strømme musikk2, holde deg oppdatert og
holde kontakten med andre - selv uten telefonen.1 Slå på Nike Twilight-modus for å bli mer synlig.3 Og velge og vrake mellom ulike
urskiver og remmer fra Nike.
Viktige punkter
Nike Run Club-appen
Nike Sport Band og Nike Sport Loop i nye farger
Nye Nike-urskiver som kan tilpasses på flere måter
Med GPS + Cellular-modellen kan du ringe, sende tekstmeldinger og få veibeskrivelser – uten å ha med telefonen1
Stor Retina OLED-skjerm
Opptil 2 ganger raskere prosessor enn Series 3
Registrer den daglige aktiviteten din med Apple Watch og se utviklingen over tid i Mosjon-appen på iPhone
Registrer treningsøkter som løping, gange, sykling, yoga, svømming og dans
Svømmesikker design4
Varslinger om høy og lav puls og varsling om ujevn hjerterytme5
Synkroniser og strøm musikk, podkaster og lydbøker2
Betal raskt og sikkert med Apple Pay rett fra håndleddet
Innebygd kompass og høydeendringer i sanntid
Kan registrere fall og automatisk ringe nødnummer for deg
Med Nødanrop (SOS) kan du ringe etter hjelp rett fra håndleddet6
Ring internasjonale nødnummer fra klokken7
watchOS 7 med søvnregistrering, sykkelveibeskrivelser, oppdateringer av Siri og nye urskiver som kan tilpasses
Urkasseravaluminium

Spesifikasjoner
Farge

Sølv

Størrelse

40 mm

Produsent

Apple

Tilkoblinger

GPS + Cellular

Materiale

Aluminium

Type

Sport Band

Apple Watch SE krever iPhone 6s eller nyere med iOS 14 eller nyere.
1

Mobilabonnement kreves for tilgang til mobilnettverk. Ta kontakt med mobiloperatøren din for mer informasjon. Roaming i utlandet støttes ikke. Du finner en liste over deltakende
mobiloperatører og kvalifiserte enheter på apple.com/no/watch/cellular. Se support.apple.com/no-no/HT207578 for mer informasjon om oppsett.
2
Strømming av lyd krever GPS + Cellular-modellen av Apple Watch Series 3 eller nyere.
3

Ikke ment for bruk som personlig verneutstyr.
ISO-standard 22810:2010. Kan brukes til aktiviteter i vannoverflaten, for eksempel svømming. Det anbefales ikke å bruke klokken til vannaktiviteter som innebærer høy hastighet
eller nedsenking i dypt vann.
5
Varsling om ujevn hjerterytme er ikke ment for brukere som tidligere har fått diagnosen atrieflimmer (AFib).
6
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) og Apple Watch SE (GPS + Cellular) kan bruke mobilnett til Nødanrop (SOS). iPhonen din må være i nærheten for at Nødanrop (SOS) skal
4

kunne brukes på Apple Watch uten mobilnett. Hvis iPhonen din ikke er i nærheten, må Apple Watch være koblet til et kjent Wi-Fi-nettverk, og Wi-Fi-anrop må være konfigurert.
7
Funksjonen for internasjonale nødnummer krever Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) eller Apple Watch SE (GPS + Cellular). Her finner du en liste over land og regioner:
www.apple.com/no/watchos/feature-availability.
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