
SMARTEE BOOST
ENFÓCATE EN TUS 
OBJETIVOS
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Unidades por embalaje 20



ES /

ENFÓCATE EN TUS OBJETIVOS. Motívate para 

lograr todo lo que te propongas, céntrate en tu 

actividad y no dejes que nada te pare.

EN /

STAY FOCUSED. Motivate yourself to achieve 

everything you set your mind to, focus on your 

activity and don’t let anything stop you.

PT /

FOQUE-SE NOS SEUS OBJETIVOS. Motive-se 

para conseguir tudo o que deseja, centre-se na 

sua atividade e não permita que nada o pare.

S M A R T E E  B O O S T

DATOS TÉCNICOS
Compatible con App Smartee. Waterproof 5ATM.

PANTALLA
1.3” IPS-LCD 240x240.

CONECTIVIDAD
Bluetooth BLE 4.2.

AUTONOMÍA
Autonomía de hasta 12 días. El uso del GPS puede 
reducir la autonomía. Para más información visita 
www.spc.es. Batería 210mAh. 

FUNCIONES
Notificaciones. Multideporte (15 modos). Objetivos. 
Podómetro. Monitor de sueño. Pulsómetro. Aviso 
sedentario. Alarmas. Respiración guiada. Cronómetro. 
Función “Buscar mi móvil”. Recordatorios salud 
femenina. Competición virtual. Watchfaces a elegir. 
Modo no molestar.

DEPORTES
Senderismo, escalada, gimnasio, yoga, correr, correr 
en interior, ciclismo, ciclismo en interior, andar, 
pasear en interior, natación, nadar aguas abiertas, 
elíptica, remo y cricket. Las actividades al aire libre 
incluyen monitorización de la localización por GPS.

DIMENSIONES Y PESO
250 x 37 x 12 mm. Peso 35 g.

TECHNICAL SPECS
Compatible with Smartee App. 5ATM waterproof.

DISPLAY
1.3” IPS-LCD 240x240.

CONECTIVITY
Bluetooth BLE 4.2.

BATTERY LIFE
Baterry life:  up to 12 days. The use of GPS reduce 
the baterry life. For more information visit 
www.spc .es. 210mAh battery.

FUNCTIONS
Notifications. Multisport (15 modes). Goals. 
Pedometer. Sleep monitor. Pulsometer. Sedentary 
warning. Alarms. Guided breathing. Stopwatch. “Find 
my mobile” function. Women’s health reminders. 
Virtual competition. Watch faces to choose from. Do 
not disturb mode.

SPORTS
Hiking, climbing, gym, yoga, running, indoor running, 
cycling, indoor cycling, walking, indoor walking, 
swimming, open water swimming, elliptical, rowing 
and cricket.

DIMMENSIONS AND WEIGHT
250 x 37 x 12 mm. Weight 35 g.

DADOS TÉCNICOS
Compatível com App Smartee. Waterproof 5ATM.

ECRÃ
1.3” IPS-LCD 240x240.

CONECTIVIDADE
Bluetooth BLE 4.2.

AUTONOMIA
Autonomia de até 12 dias. O uso do GPS pode 
reduzir a autonomia. Para mais informações, visite 
www.spc.es. Bateria 210mAh.

FUNÇÕES
Notificações. Multidesporto (15 modos). Objetivos. 
Podómetro. Monitor de sono. Pulsómetro. 
Aviso sedentário. Alarmes. Respiração guiada. 
Cronómetro. Função “Procurar o meu telemóvel”. 
Lembretes saúde feminina. Competição virtual. 
Watchfaces à escolha. Modo não incomodar.

ESPORTES
Caminhadas, escaladas, ginástica, ioga, corrida, 
corrida indoor, ciclismo, ciclismo indoor, caminhada, 
caminhada indoor, natação, natação em águas 
abertas, elíptica, remo e críquete.

DIMENSÕES E PESO
250 x 37 x 12 mm. Peso 35 g.

Este dispositivo no es un equipo médico o sanitario. Las pulsaciones pueden tener margen de error. Este dato tiene que ser usado como referencia, nunca como medida de salud / This device is not a medical or sanitary. The pulses may have margin of error. This information
has to be used as a reference, not as a measure of health / Este dispositivo não é uma equipe médico ou cuidados de saúde. Os pulsos podem ter margem de erro. Esta informação tem de ser usado como uma referência, e não como uma medida de saúde.

All the brands are registered and belong to their owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

SMART PRODUCTS CONNECTION S.A. Leonardo da Vinci, 14. 01510 Miñano (Álava) Spain
spc.es

+34 945 297 029
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