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Produktark
Apple Watch Nike Series 7 GPS 45 mm – Aluminium i Stjerneskinn med Pure
Platinum/Black Sport Band
Varenummer: 683586 - Artikkelnummer: MKNA3DH/A

Bli med på løpetur.
Med Apple Watch Nike Series 7 og den inkluderte Nike Run Club-appen kan du
registrere treningsøktene dine og få veiledning på øret. Lytt til motiverende musikk rett på
klokken.

Høydepunkter
Et skjermområde som er nesten 20 prosent større sammenlignet med Series 6
Den mest støtsikre Apple Watch-skjermen noensinne
Ta et EKG når og hvor som helst
Mål oksygenmetningen i blodet med en avansert sensor og app

Produktbeskrivelse

Bli med på løpetur.
Med Apple Watch Nike Series 7 og den inkluderte Nike Run Club-appen kan du registrere treningsøktene dine og få veiledning på øret.
Lytt til motiverende musikk rett på klokken. Slå på Nike Twilight-modusen for bedre synlighet i svakt lys. Og velg og vrak mellom unike
urskiver og remmer fra Nike.
Viktige punkter
Bruk den inkluderte Nike Run Club-appen til å holde motivasjonen oppe med konkurranser og veiledning på øret.
Løp med stil med Nike Sport Band og Nike Sport Loop i nye farger.
Last ned unike urskiver fra Nike.

Retina-skjermen er alltid på og har et skjermområde som er nesten 20 prosent større sammenlignet med Series 6 – noe som gjør
alt enklere å se og bruke.
Den har den mest støtsikre Apple Watch-skjermen noensinne, støvbestandighet med en rangering på IP6X og svømmesikker
design.3
Mål oksygenmetningen i blodet med en avansert sensor og app.1
Ta et EKG når og hvor som helst.2
Motta varslinger ved uvanlig høy eller lav puls og ujevn hjerterytme.4
Klarne sinnet med den nye Mindfulness-appen, og nå søvnmålene dine ved hjelp av Søvn-appen.
Få nøyaktige målinger i nye treningsøkter som tai chi og pilates samt gamle favoritter som løping, yoga, svømming og dans.
Registrer den daglige aktiviteten din med Apple Watch og se utviklingen over tid i Mosjon-appen på iPhone.
Synkroniser musikk, podkaster og lydbøker til klokken.
Betal raskt og sikkert med Apple Pay rett fra håndleddet.
Heldagsbatteri og hurtiglading.5
watchOS 8 får nye treningsøkter, appen Mindfulness, den nye urskiven Portretter og forbedringer i Meldinger-appen.

Spesifikasjoner
Farge

Stjerneskinn

Størrelse

45 mm

Produsent

Apple

Tilkoblinger

GPS

Materiale

Aluminium

Type

Sport Band

AppleWatch Series 7 krever iPhone 6s eller nyere med iOS 15 eller nyere.1 Målinger i appen Oksygen i blodet er ikke ment for medisinsk bruk, inkludert selvdiagnose og
legekonsultasjon, og er utelukkende laget for bruk i forbindelse med mosjon og velvære.2 EKG-appen er tilgjengelig på Apple Watch Series 4 og nyere (ikke inkludert Apple Watch
SE) med de nyeste versjonene av iOS og watchOS. Se sammenligning av modeller på apple.com/no/watch. EKG er ikke ment for brukere yngre enn 22 år. Med EKG-appen kan
Apple Watch ta et EKG tilsvarende et elektrokardiogram med én avledning.3 Apple Watch Series 7, Apple Watch SE og Apple Watch Series 3 har en vannbestandighetsrangering på
50 meter i henhold til ISO-standard 22810:2010. Det betyr at de kan brukes til aktiviteter i vannoverflaten, for eksempel svømming i basseng eller i saltvann. De skal derimot ikke
brukes til dykking, vannski eller andre vannaktiviteter som innebærer høy hastighet eller nedsenking i dypt vann. Series 7 er også støvbestandig med en rangering på IP6X.4 Varsling
om ujevn hjerterytme krever den nyeste versjonen av watchOS og iOS.Den er ikke ment for brukere yngre enn 22år eller personer som tidligere har fått diagnosen atrieflimmer
(AFib).5 Batteritiden varierer avhengig av konfigurasjon og bruk. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries.
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