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Relogio	monitor	cardiaco	calorias	multilaser	fortius	atrio

É	resistente	à	água:	NãoCom	alarme:	SimRELÓGIO	MONITOR	CARDÍACO	MULTILASER	ES049	FORTIUS	FREQUENCÍMETROENTRE	EM	FORMA	CUIDANDO	DO	SEU	CORAÇÃOCONFIRA	AS	CARACTERÍSTICAS	E	FUNÇÕESA	coleção	de	Monitores	Cardíacos	da	Atrio	é	baseada	no	conceito	de	superação	dos	próprios	limites.	Com	isso,	a	marca
voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	História	e	trouxe	o	lema	das	Olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	"Citius,	Altius,	Fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".Especificações:.	Contagem	de	calorias	queimadas.	Alerta	visual	e	sonoro	para	zonas	alvo.	Luz	noturna.	Frequência	cardíaca	máxima,
média	e	%	de	frequência	máxima.	Alarme.	Hora	/	Data.	Monitor	cardíaco	3	zonas	alvo:-	Treino	leve-	Moderado-	Intenso.	Cronômetro.	Cinta	ajustável.	Bateria.	Captadores	de	frequência	cardíacaGarantia:3	meses	de	garantiaA	EMBALAGEM	CONTÉM-	Relógio	Monitor	Cardíaco	MULTILASER	ES049	FORTIUS-	Certificado	de	Garantia	de	3	Meses	da
MULTILASER	no	Brasil-	Cinta	Cardíaca-	Manual	em	Português-	Nota	FiscalBoa	tarde.Sabe	me	dizer	se	ele	é	a	prova	dagua	100m?DenunciarBoa	Tarde,	esse	modelo	é	resistente	é	a	prova	dagua	até	100	metros,	qualquer	outra	duvida	estou	a	disposição.21/02/2021Denunciar	Opinião	dos	Consumidores:0	Opinião	dos	Consumidores:0	RELÓGIO
MONITOR	CARDÍACO	MULTILASER	ES049	FORTIUS	FREQUENCÍMETRO	ENTRE	EM	FORMA	CUIDANDO	DO	SEU	CORAÇÃO	CONFIRA	AS	CARACTERÍSTICAS	E	FUNÇÕES	A	coleção	de	Monitores	Cardíacos	da	Atrio	é	baseada	no	conceito	de	superação	dos	próprios	limites.	Com	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da
História	e	trouxe	o	lema	das	Olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	"Citius,	Altius,	Fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".	Especificações:	.	Contagem	de	calorias	queimadas	.	Alerta	visual	e	sonoro	para	zonas	alvo	.	Luz	noturna	.	Frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	.	Alarme	.
Hora	/	Data	.	Monitor	cardíaco	3	zonas	alvo:	-	Treino	leve	-	Moderado	-	Intenso	.	Cronômetro	.	Cinta	ajustável	.	Bateria	.	Captadores	de	frequência	cardíaca	Garantia:	3	meses	de	garantia	A	EMBALAGEM	CONTÉM	-	Relógio	Monitor	Cardíaco	MULTILASER	ES049	FORTIUS	-	Certificado	de	Garantia	de	3	Meses	da	MULTILASER	no	Brasil	-	Cinta
Cardíaca	-	Manual	em	Português	-	Nota	Fiscal	RELÓGIO	MONITOR	CARDÍACO	MULTILASER	ES049	FORTIUS	FREQUENCÍMETRO	ENTRE	EM	FORMA	CUIDANDO	DO	SEU	CORAÇÃO	CONFIRA	AS	CARACTERÍSTICAS	E	FUNÇÕES	A	coleção	de	Monitores	Cardíacos	da	Atrio	é	baseada	no	conceito	de	superação	dos	próprios	limites.	Com	isso,	a
marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	História	e	trouxe	o	lema	das	Olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	"Citius,	Altius,	Fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".	Especificações:	.	Contagem	de	calorias	queimadas	.	Alerta	visual	e	sonoro	para	zonas	alvo	.	Luz	noturna	.	Frequência	cardíaca
máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	.	Alarme	.	Hora	/	Data	.	Monitor	cardíaco	3	zonas	alvo:	-	Treino	leve	-	Moderado	-	Intenso	.	Cronômetro	.	Cinta	ajustável	.	Bateria	.	Captadores	de	frequência	cardíaca	Garantia:	3	meses	de	garantia	A	EMBALAGEM	CONTÉM	-	Relógio	Monitor	Cardíaco	MULTILASER	ES049	FORTIUS	-	Certificado	de	Garantia
de	3	Meses	da	MULTILASER	no	Brasil	-	Cinta	Cardíaca	-	Manual	em	Português	-	Nota	Fiscal	Informações	complementares	veja	os	Downloadsdisponíveis	para	o	produto	Manual	Monitor	Cardíaco	Atrio	Fortius	Atrio	ES049	A	coleção	de	Monitores	Cardíacos	da	Atrio	é	baseada	no	conceito	de	superação	dos	próprios	limites.	Com	isso,	a	marca	voltou	ao
início	do	maior	evento	de	esportes	da	História	e	trouxe	o	lema	das	Olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	Citius,	Altius,	Fortius,	é	livremente	traduzido	como	´mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	Especificações:	-	Contagem	de	calorias	queimadas	-	Frequência	cardíaca:	Máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	Monitor	cardíaco:	-	3	Zonas	de
alvo:	-	Treino	Leve	-	Moderado	-	Intenso	Dimensões	aprox.:	-	Relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	Transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	Cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	Conteúdo	da	embalagem:	-	01	Relogio	digital	-	01	Cinta	transmissora	toraxica	Garantia	1	ano	de	garantia	Peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*Imagens	Meramente	Ilustrativas*	,	seus	dados	foram
enviados	com	sucesso!	arrow_upward	MarcaMultilaserLinhaEsportivaModeloES049É	resistente	à	água:	SimCom	alarme:	SimRelógio	Heart	Rate	Atrio	Fortius	ES049	Preto	e	Laranja	Monitor	Cardíaco	Corrida	Cor	Disponível:	•	Preto	e	Laranja	Especificação	Técnica:	•	Fabricado	com	Material	Plástico	Resistente	e	Pulseira	em	Poliuretano	•	Excelente
Acabamento	nas	Cores	Preto	e	Laranja	•	Relógio	Resistente	à	Água	(Não	é	à	Prova	D’Água)	•	Relógio	Indica	a	Frequência	Cardíaca	•	Transmissor	Cardíaco	Detecta	a	Frequência	Continuamente	•	Indicação	de	Frequência	Cardíaca	Máxima,	Média	e	Porcentagem	de	Frequência	Máxima	•	Três	Zonas	Alvo:	Treino	Leve,	Moderado	e	Intenso	•	Contagem
de	Calorias	Queimadas	•	Ajuste	de	Data	e	Hora	•	Função	Alarme	•	Função	Cronômetro	•	Função	Memória:	Guarda	o	Histórico	do	Último	Exercício	•	Bateria	de	Lítio	CR2032	•	Acompanha	Cinta	Torácica	Ajustável	•	Design	Moderno	e	Estilo	Esportivo	•	Comprimento	Aproximado	da	Pulseira:	23cm	•	Dimensão	da	Caixa	do	Relógio	48	x	48	x	14	mm
Conteúdo	da	Embalagem:	•	01	Relógio	Monitor	Cardíaco	•	01	Cinta	Transmissora	•	Manual	do	Usuário	Importante:	Valor	Unitário.	Imagens	Meramente	Ilustrativas.	Não	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.Realizei	a	compra,	aguardo	o	envioDenunciarOla	bom	dia!	Tudo	certo	,	sera	enviado	hoje	mesmo.	Agradecemos	por	sua
compra.11/09/2019DenunciarTem	a	pronta	entrega?DenunciarBom	dia!	Temos	a	pronta	entrega.	Envio	imediato.	Aguardamos	a	sua	compra!	Louzada	Shop	Shimano	Center.04/09/2019DenunciarBoa	noite	vem	com	fita	cardíacaDenunciarOlá,	boa	noite.	Sim.	Aguardamos	sua	compra.26/07/2019DenunciarEle	é	como	na	imagem?	preto	e
laranjaDenunciarOla	boa	tarde!	Correto,	como	o	da	foto!	Obrigado!05/07/2019DenunciarBoa	tarde	!	Qual	o	tempo	de	garantia?DenunciarOlá,	boa	tarde.	3	meses	pelo	fabricante.	Aguardamos	sua	compra.23/05/2019DenunciarHorário	e	batimentos?DenunciarOla,	boa	tarde.	Sim.	Aguardamos	sua	compra.19/05/2019DenunciarGostaria	de	saber	se	o
relógio	mede	a	quantidade	de	km?DenunciarOla	bom	dia!	Não	marca	KM.	Obrigado!18/05/2019DenunciarOI.	ESTOU	TENTANDO	COMPRAR	ESSE	RELÓGIO,	MAIS	ESTÁ	COBRANDO	O	FRETE,	O	FRETE	PRA	MIM	JÁ	É	GRÁTIS	COMO	FAZER?DenunciarBom	dia!	É	algum	erro	no	sistema	do	Mercado	Livre	então.	Recomendo	mudar	de	navegador	e
tentar	novamente.	Enviamos	hoje	mesmo.	Aguardamos	a	sua	compra!	Louzada	Shop	Shimano	Center.26/04/2019DenunciarFunciona	no	App	strava?DenunciarOlá,	bom	dia.	Não	funciona.Tem	que	ter	uma	cinta	própria.	Aguardamos	sua	compra.11/04/2019DenunciarTem	configuracao	de	usuario,	peso,	idade	e	altura?DenunciarOla	bom	dia!	Não
tem.06/04/2019DenunciarVer	todas	as	opiniões	Preço:	R$	135,00Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	135,00Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	135,00Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	135,00Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	137,70Frete	Grátis:	Consulte	A	coleção	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superação	dos	próprios	limitesCom
isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	´mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	especificações:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor
cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensões	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	Preço:	R$	139,00Frete	Grátis:	Consulte
Com	o	monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua	atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treinoEle	calcula	o	total	de	calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e	mede	sua	frequência	cardíacaCom	este	monitor	cardíaco	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais	eficientes.características	geraismodelo:	es049	atrio
fortiusrelógio	digitalcinta	transmissora	toraxica.contagem	de	calorias	queimadas.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.03	zonas	Preço:	R$	139,00Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua	atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treinoEle	calcula	o	total	de
calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e	mede	sua	frequência	cardíacaCom	este	monitor	cardíaco	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais	eficientes.características	geraismodelo:	es049	atrio	fortiusrelógio	digitalcinta	transmissora	toraxica.contagem	de	calorias	queimadas.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.03	zonas
Preço:	R$	139,00Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua	atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treinoEle	calcula	o	total	de	calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e	mede	sua	frequência	cardíacaCom	este	monitor	cardíaco	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais
eficientes.características	geraismodelo:	es049	atrio	fortiusrelógio	digitalcinta	transmissora	toraxica.contagem	de	calorias	queimadas.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.03	zonas	Preço:	R$	149,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom
isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.monitor	cardíaco	atrio	citius,	ideal	para	os	amantes	de	esportes	que	buscam	superar	seus	objetivos	dia-a-dia,	sem	abrir	maos	da	saúdeO	monitor	cardíaco	citius	faz	o	acompanhamento	da	frequência	cardíaca	e
conta	as	calorias	queimadas	durante	o	treino.possui	Preço:	R$	150,64Frete	Grátis:	Consulte	Descriçaorelógio	heart	rate	atrio	fortius	preto	e	laranja	monitor	cardíaco	com	cinta	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da
história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima	Preço:	R$	154,90Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	digital	esportivo	com	monitor	cardíaco	-	es049	Preço:	R$
161,41Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido
como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardíaco:	-	3	z	Preço:	R$	169,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleção	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superação	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início
do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	´mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	especificações:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-
treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensões	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	Preço:	R$	171,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores
cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes:	-	contagem	de	calorias
queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardíaco:-	3	zonas	de	alvo:-	treino	leve-	moderado-	Preço:	R$	171,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e
trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardíaco:-	3	zonas	de	alvo:-	treino	leve-	moderado-	Preço:	R$	172,45Frete
Grátis:	Consulte	Descriçao	relógio	heart	rate	atrio	fortius	preto	e	laranja	monitor	cardíaco	com	cinta	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus
produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	especificaçoes	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	f	Preço:	R$	176,90Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca
voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíac	Preço:	R$
176,90Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente
traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíac	Preço:	R$	176,90Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos
próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência
máxima	monitor	cardíac	Preço:	R$	180,88Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido
como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	Preço:	R$	189,79Frete	Grátis:	Consulte	Compre	monitor	cardiaco	atrio	fortius	-	es049	por	r$	189.79	Preço:	R$	189,79Frete	Grátis:	Consulte
Compre	monitor	cardiaco	atrio	fortius	-	es049	por	r$	189.79	Preço:	R$	189,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,
altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".descriçao	técnica	conteúdo	da	embalagem:	01	monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049ideal	para	quem	pratica	atividades	físicasmonitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	Preço:	R$	189,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no
conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".descriçao	técnica	conteúdo	da	embalagem:	01	monitor	cardíaco	atrio	fortius
es049ideal	para	quem	pratica	atividades	físicasmonitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	Preço:	R$	189,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o
nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".descriçao	técnica	conteúdo	da	embalagem:	01	monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049ideal	para	quem	pratica	atividades	físicasmonitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	Preço:	R$	199,41Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores
cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte*imagens	meramente	ilustrativas*	Preço:	R$
199,41Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais
forte.	especificaçoes	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardiaco-	3	zonas	de	alvo:treino	levemoderadointenso	Preço:	R$	199,41Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao
início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	especificaçoes	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardiaco-	3	zonas	de
alvo:treino	levemoderadointenso	Preço:	R$	199,41Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente
traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	especificaçoes	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardiaco-	3	zonas	de	alvo:treino	levemoderadointenso	Preço:	R$	199,41Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos
próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência
máximamonitor	cardíaco:-	3	zonas	de	alvo:-	treino	leve-	moderado-	Preço:	R$	199,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	199,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	209,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesO	monitor	cardíaco	fortius	traz	inovaçoes	para	melhor	te	ajudar
no	seus	exercícios	físicos,	com	mais	modernidade.	Preço:	R$	209,90Frete	Grátis:	Consulte	Quer	um	aparelho	que	acompanhe	seus	batimentos	cardíacos,	monitores	sua	velocidade	e	distância	percorrida,	possua	cronômetro	e,	além	de	tudo,	relógio	embutido?	entao,	conheça	os	monitores	cardíacos	da	atrio!	ele	possui	funcionalidades	para	tornar	sua
vida,	ao	praticar	exercícios,	muito	mais	fácil,	podendo	mensurar	seus	resultados	obtidos,	com	mais	clareza	e	rapidez.	Preço:	R$	213,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das
olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	Preço:	R$	225,16Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	de	pulso	com	cinta	fortius	es049	átrio	Preço:	R$	225,16Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	Preço:	R$	225,17Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	225,17Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	225,17Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$
225,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosMonitor	cardíaco	atrio	citius,	ideal	para	os	amantes	de	esportes	que	buscam
superar	seus	objetivos	dia-a-dia,	sem	abrir	maos	da	saúdeO	monitor	cardíaco	citius	faz	o	acompanhamento	da	frequência	cardíaca	e	conta	as	calorias	queimadas	durante	o	treinoPossu	Preço:	R$	228,20Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao
início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.![enter	image	description	here](	enter	image	title	here)-	relógio	digital	com	monitor	cardíaco	-	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	-	ide	Preço:	R$
235,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	'citius,	altius,	fortius',	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,
mais	forte'.		características:	-	alarme	sonoro.-	luz	noturna.-	cronômetro.-	duplo	horário.	-	cronógrafo.-	calendário.-	calculador	de	calorias.-	configuraçao	do	perfil	do	usuário	Preço:	R$	235,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do
maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos.	'citius,	altius,	fortius',	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte'.		características:	-	alarme	sonoro.-	luz	noturna.-	cronômetro.-	duplo	horário.	-	cronógrafo.-	calendário.-	calculador	de	calorias.-	configuraçao	do	perfil	do
usuário	Preço:	R$	238,41Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	Preço:	R$	238,41Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	Preço:	R$	238,41Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:
Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	atrio	citius	es050	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	atrio	citius	es050	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	atrio	citius	es050	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:
Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	259,90Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	264,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios
limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência
máximamonitor	cardíaco:-	3	zonas	de	alvo:-	treino	leve-	moderado-	Preço:	R$	264,90Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus
produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximamonitor	cardíaco:-	3	zonas	de	alvo:-	treino	leve-	moderado-	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050
Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:
Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-
atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete
Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es049	Preço:	R$
279,99Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte
Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador	de	calorias	cronômetro	alarme	preto	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador	de	calorias	cronômetro	alarme	preto	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador	de	calorias	cronômetro
alarme	preto	atrio	-	es049	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador	de	calorias	cronômetro	alarme	preto	atrio	-	es049	multilaser	Preço:	R$	279,99Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador	de	calorias	cronômetro	alarme	preto	atrio	-	es049	multilaser	Preço:	R$	279,99Frete
Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador	de	calorias	cronômetro	alarme	preto	atrio	-	es049	multilaser	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio
-	es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Citius	monitor	cardiaco	-	atrio	-	es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	citius	azul	-es050	Preço:	R$	289,99Frete
Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	citius	azul	-es050	Preço:	R$	289,99Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	citius	azul	-es050	Preço:	R$	290,00Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	Preço:	R$	290,00Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-	atrio	Preço:	R$	290,00Frete	Grátis:	Consulte	Fortius	monitor	cardiaco	-
atrio	Preço:	R$	326,68Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	sport	monitor	cardíaco	fortius	preto	com	cinta	es049	?	atrio	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus
produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes	()?contagem	de	calorias	queimadas?frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	porcentagem	de	Preço:	R$	326,68Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	sport	monitor	cardíaco	fortius	preto	com	cinta	es049	?	atrio	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é
baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.especificaçoes	()?contagem	de	calorias	queimadas?frequência
cardíaca:	máxima,	média	e	porcentagem	de	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente
traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca
máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm
dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477364	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	180.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é
baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Descriçao	do	produto:	relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo
preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos
continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	itens	inclusos:	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete
Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais
forte"Descriçao	técnica:	relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de
frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	itens	inclusos:	1
relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477364	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é
baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Descriçao	técnica:	relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo
preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos
continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	itens	inclusos:	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	dados	do
produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477364	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	30.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca
voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Itens	inclusos:	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	informaçoes	técnicas	relógio	digital	com	monitor	cardíaco
modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos
continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito
de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Descriçao	técnica:	relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em
azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à
unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	itens	inclusos:	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	dados	do	produto	garantia:	90(dias)
marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477364	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	299.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com
material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:
treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio
48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor
disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,
média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento
aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio
citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência
continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica
ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso
do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência
cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo
exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens
meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio
resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme	
funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do
usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em
poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem
de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:	
01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:	
fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima	
três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da
caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco
corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência
cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo
esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte
A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com
monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o
lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor
e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e
pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	299.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor
cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais
rápido,	mais	alto,	mais	forte"Descriçao	técnica:			relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca
máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm		
itens	inclusos:			1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário			dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores
cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Descriçao	do	produto:	relógio	digital	com
monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os
batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	itens	inclusos:	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1
manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,
mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de
frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	dados	do	produto
garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	299.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito
de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para
quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso
marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm			dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+
embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e
trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,
transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o
peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1
monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido
como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"[enter	image	description	here]	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,
fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora
frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes
aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	30.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de
monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor
cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos
cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:
7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	299.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca
voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu
desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas
exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	mm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)
largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o
nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:
treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis
produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	mm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário
Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais
forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o
transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	mm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:
atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos
próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos'citius,	altius,	fortius',	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte'Características:	-	alarme	sonoro-	luz	noturna-	cronômetro-	duplo	horário-	cronógrafo-	calendário-
calculador	de	calorias-	configuraçao	do	perfil	do	usuário-	memória-	contador	de	voltas-	timer	progressivo	/	regressivo-	histórico-	pedômetro-	resistente	à	agua:	resistencia	a	chuva	-	nao	a	prova	d'água-	alimentaçao:	bateria	cr2032-	indica	freqência	de	descanso-	calcula	o	indice	de	massa	corpórea	(imc)-	mostra	sua	frequência	cardíaca-	material	de
fabricaçao	plastico	+	borracha-	largura:	4,7(cm)-	comprimento:	1,5(cm)-	altura:	5,5(cm)Especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximaMonitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve-	moderado-	intensoDimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5cm-	transmissor:	33	x	3,3	x	1cm-	cinta:
68	x	2,5	x	0,1cmConteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital-	01	cinta	transmissora	toraxica.	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus
produtos.	'citius,	altius,	fortius',	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte'.		características:		-	alarme	sonoro.-	luz	noturna.-	cronômetro.-	duplo	horário.	-	cronógrafo.-	calendário.-	calculador	de	calorias.-	configuraçao	do	perfil	do	usuário.-	memória.-	contador	de	voltas.-	timer	progressivo	/	regressivo.-	histórico.-	pedômetro.-
resistente	à	agua:	resistencia	a	chuva	-	nao	a	prova	d'água.-	alimentaçao:	bateria	cr2032.-	indica	freqüência	de	descanso.-	calcula	o	indice	de	massa	corpórea	(imc).	-	mostra	sua	frequência	cardíaca.-	material	de	fabricaçao	plastico	+	borracha.-	largura:	4,7(cm).-	comprimento:	1,5(cm).-	altura:	5,5(cm)Especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas.-
frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.monitor	cardíaco:-	3	zonas	de	alvo:-	treino	leve.-	moderado.-	intenso.dimensoes	aprox.:-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5cm.-	transmissor:	33	x	3,3	x	1cm.-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1cm.conteúdo	da	embalagem:-	01	relogio	digital.-	01	cinta	transmissora	toraxica.	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de
monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos'citius,	altius,	fortius',	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte'Características:	-	alarme	sonoro-	luz
noturna-	cronômetro-	duplo	horário-	cronógrafo-	calendário-	calculador	de	calorias-	configuraçao	do	perfil	do	usuário-	memória-	contador	de	voltas-	timer	progressivo	/	regressivo-	histórico-	pedômetro-	resistente	à	agua:	resistencia	a	chuva	-	nao	a	prova	d'água-	alimentaçao:	bateria	cr2032-	indica	freqência	de	descanso-	calcula	o	indice	de	massa
corpórea	(imc)-	mostra	sua	frequência	cardíaca-	material	de	fabricaçao	plastico	+	borracha-	largura:	4,7(cm)-	comprimento:	1,5(cm)-	altura:	5,5(cm)Especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximaMonitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve-	moderado-	intensoDimensoes	aprox.:	-
relógio:	25	x	4,4	x	1,5cm-	transmissor:	33	x	3,3	x	1cm-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1cmConteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital-	01	cinta	transmissora	toraxica.	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início
do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino
leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a
coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem
de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano
de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das
olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x
4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da
atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência
cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto
com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente
traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca
máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	mm
dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	+	cinta	fortius	com	contador
de	calorias	cronômetro	alarme	preto	atrio	-	es049	monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,
fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x
0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	especificaçoes	técnicas	voltagem	n/a	alarme	sonoro	sim	alarme	visual	nao	dimensoes	do	produto	nao	informado	luz	noturna	sim	cronometro	sim	configuraçao	do



perfil	do	usuario	sim	peso	produto	(kg)	0.15	cinta	toracica	sim	marca	atrio	voltagem	n/a	garantia	1	ano	funçoes	de	linguagem	nao	ean	7898506477357	contador	de	voltas	sim	timer	progressivo	/	regressivo	sim	estabilizador	de	imagem	nao	historico	sim	wi-fi	nao	alarme	vibratorio	nao	zoom	digital	nao	relogio	sim	indica	frequencia	de	descanso	sim
genero	unissex	controle	remoto	nao	mostra	sua	frequencia	cardiaca	sim	aviso	sobre	o	produto	imagens	meramente	ilustrativas*	largura	(cm)	20.5	comprimento	(cm)	7	altura	(cm)	11.7	composiçao	do	material	plastico+borracha	grava	em	hd	nao	capacidade	memoria	expansivel	nao	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a
coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem
de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia	1	ano
de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	citius	atrio	es050	especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes
aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	monitor	cardíaco	-	01	transmissor	-	01	cinta	-	01	manal	do	usuário	garantia	3	meses	de	garantia	peso	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	*imagens	meramente	ilustrativas*	mostra	sua	frequencia	cardiaca	sim	aviso	sobre	o	produto
imagens	meramente	ilustrativas*	text	link	monitor-cardiaco-atrio-citius---es050	nome	do	produto	monitor	cardiaco	atrio	citius	-	es050	descricao	abreviada	monitor	cardiaco	+	cinta	citius	com	contador	de	calorias	cronometro	alarme	preto/azul	atrio	-	es050	marca	atrio	bateria	n/a	conteudo	da	embalagem	01	monitor	cardiaco	atrio	citius	cor	principal
preto	categoria	na	vtex	acessorios	descricao	do	produto	monitor	cardiaco	atrio	citius	atrio	es050	especificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequencia	cardiaca:	maxima,	média	e	%	de	frequencia	maxima	monitor	cardiaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	apr	chamada	de	voz	nao	peso	produto	(kg)	0.15	resolucao
da	tela	n/a	peso	embalagem	(kg)	0.175	garantia	3	meses	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é
livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência
cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4
x	1,5	cm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477364	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	180.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050
preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente	
indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design
moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete
Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais
forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo	preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o
transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	mm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:
atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357	dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:	
preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e
porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento
aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio
citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência
continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica
ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso
do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Características:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	-	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	-	dimensoes	aproximadas:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da
embalagem:	-	01	monitor	cardíaco	-	01	transmissor	-	01	cinta	-	01	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	monitor	cardíaco	atrio	citius	es050	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais	eficientesEle	calcula	o	total	de	calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e	mede	sua	frequência	cardíacaCom	ele	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua
atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treino.características	geraismodelo:	es050	atrio	citiusrelógio	digitalcinta	transmissora	toraxica.contagem	de	calorias	queimadas.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.03	zonas	de	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.cinta
cardíaca:	comunicaçao	wireless	com	o	relógioresistente	a	aguainformaçoes	adicionais*imagens	meramente	ilustrativas.itens	inclusos01	x	monitor	cardíaco01	x	cinta01	x	transmissor01	x	manual	do	usuáriofabricante:	multilasertelefone	de	atendimento:	3004	3200garantia:	03	mesesdimensoes	(l	x	a	x	p):	dimensoes:	relógio	25	x	4,4	x	1,5	cm	/
transmissor	33	x	3,3	x	1	cm	/	cinta	68	x	2,5	x	0,1	cmpeso:	relógio	0,046	kg	/	transmissor	0,036	kg	/	cinta	0,03	kg	Frete	Grátis:	Consulte	Descriçao	tenha	de	forma	objetiva	e	sem	complicaçoes	todo	as	informaçoes	da	sua	performance	em	qualquer	atividade	física	através	do	monitor	cardíaco	citiusPossui	contagem	de	calorias	queimadas,	frequência
cardíaca	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximaAtravés	da	monitoraçao,	você	consegue	controlar	seu	esforço	de	acordo	com	cada	atividadeSao	3	zonas	de	controle:	treino	leve,	moderado	e	intensoA	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de
esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".caracteristicas	marca:	multilasermodelo:	es050garantia:	1	anosac:	sao	paulo:	4003-8688	/	demais	regioes:	0800	772	23	67	e	4003-5200dimensoes	e	pesos:	relógio	dimensoes:
25	x	4,4	x	1,5	cmpeso	líquido:	46	gramas	transmissor	dimensoes:	33	x	3,3	x	1	cm	peso	líquido:	36	gramascinta	dimensoes:	68	x	2,5	x	0,1	cmpeso	líquido:	30	gramas	itens	inclusos	1	monitor	cardíaco1	transmissor1	cinta1	manual	de	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos
próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altiu	conteúdo	da	embalagem	1	monitor	cardiaco,	1	transmissor,	1	cinta,	1	manual	do	usuario	dimensao	aproxLargura	2.5	dimensao	aproxProfundidade	0.1	dimensao	aproxAltura	6.8
peso	liquido	aprox	0.3	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	citius	multilaser	-	es050	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,
fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Caracteristicas	relógio	dimensoes:	25	x	4,4	x	1,5	cm	peso	líquido:	46	gramas	transmissor	dimensoes:	33	x	3,3	x	1	cm	peso	líquido:	36	gramas	cinta	dimensoes:	68	x	2,5	x	0,1	cm	peso	líquido:	30	gramas	imagem	meramente	ilustrativas.	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de
monitores	cardóacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	inócio	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpóadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	a	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:	
preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e
porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento
aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio
fortius	es049a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limites.com	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olímpiadas	para	criar	o	nome	de	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais
forte".especificaçoes:monitoraçao	cardíaca3	zonas	alvocontador	de	caloriasfrequência	cardíacacinta	cardíacaresistente	a	aguacaracterísticas	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limites.com	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento
de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olímpiadas	para	criar	o	nome	de	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".especificaçoes:monitoraçao	cardíaca3	zonas	alvocontador	de	caloriasfrequência	cardíacacinta	cardíacaresistente	a	aguacaracterísticas	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor
cardíaco	atrio	fortius	es049a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limites.com	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olímpiadas	para	criar	o	nome	de	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais
forte".especificaçoes:monitoraçao	cardíaca3	zonas	alvocontador	de	caloriasfrequência	cardíacacinta	cardíacaresistente	a	aguacaracterísticas	Frete	Grátis:	Consulte	Descriçao	especificaçoes:	contagem	de	calorias	queimadas	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	3	zonas	de	alvo:	treino	leve	moderado	intenso
caracteristicas	marca:	multilaser	modelo:	garantia:	1	ano	sac:	(11)	3198-0004	-	sp	capital	e	regiao	/	demais	regioes:	0800	772	23	67	chat:	dimensoes:	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	peso:	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	itens	inclusos	-	01	cinta	transmissora	toraxica	Frete	Grátis:	Consulte	Com	o
monitor	cardíaco	atrio	fortius	es049	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua	atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treinoEle	calcula	o	total	de	calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e	mede	sua	frequência	cardíacaCom	este	monitor	cardíaco	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais	eficientes.características	geraismodelo:	es049	atrio
fortiusrelógio	digitalcinta	transmissora	toraxica.contagem	de	calorias	queimadas.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.03	zonas	de	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso.frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima.cinta	cardíaca:	comunicaçao	wireless	com	o	relógioresistente	a	aguainformaçoes
adicionais*imagens	meramente	ilustrativas.itens	inclusos01	x	monitor	cardíaco01	x	cintafabricante:	multilasertelefone	de	atendimento:	3004	3200garantia:	03	mesesdimensoes:	relógio	25	x	4,4	x	1,5	cm	/	transmissor	33	x	3,3	x	1	cm	/	cinta	68	x	2,5	x	0,1	cmpeso:	relógio	0,046	kg	/	transmissor	0,036	kg	/	cinta	0,03	kg	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor
cardíaco	atrio	fortius	multilaser	-	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais
alto,	mais	forte"Caracteristicas	relógio	dimensoes:	25	x	4,4	x	1,5	cm	peso	líquido:	46	gramas	transmissor	dimensoes:	33	x	3,3	x	1	cm	peso	líquido:	36	gramas	cinta	dimensoes:	68	x	2,5	x	0,1	cm	peso	líquido:	30	gramas	imagem	meramente	ilustrativas.	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardóacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao
dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	inócio	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpóadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	a	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de
esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	monitor	cardíaco	atrio	citius,	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais	eficientesEle	calcula	o	total	de	calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e
mede	sua	frequência	cardíacaCom	ele	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua	atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treinoA	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais
forteCaracterísticas:	-	alarme	sonoro-	luz	noturna-	cronômetro-	duplo	horário-	cronógrafo-	calendário-	calculador	de	calorias-	configuraçao	do	perfil	do	usuário-	memória-	contador	de	voltas-	timer	progressivo	/	regressivo-	histórico-	pedômetro-	resistente	à	agua:	resistencia	a	chuva	-	nao	a	prova	d'água-	alimentaçao	bateria	cr2032-	relógio-	indica
freqência	de	descanso-	calcula	o	indice	de	massa	corpórea	(imc)-	mostra	sua	frequência	cardíaca-	largura	4,7(cm)-	material	de	fabricaçao	plastico	+	borracha-	comprimento:	1,5(cm)-	altura:	5,5(cm)-	caixa	master	peso	bruto:	0,17(kg)-	caixa	master	largura:	11,4(cm)-	caixa	master	altura:	16(cm)-	caixa	master	comprimento:	6,8(cm)-	peso	bruto:
0,109(kg)Descriçao	técnicas:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximaMonitor	cardíaco:	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve-	moderado-	intensoDimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5cm-	transmissor:	33	x	3,3	x	1cm-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1cmConteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital-	01	cinta
transmissora	toraxica.	Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	monitor	cardíaco	atrio	citius,	seus	treinos	e	atividades	físicas	serao	mais	eficientesEle	calcula	o	total	de	calorias	queimadas	durante	o	seu	treino	e	mede	sua	frequência	cardíacaCom	ele	você	poderá	acompanhar	o	ritmo	da	sua	atividade	e	regular	a	intensidade	do	seu	treinoA	marca	voltou	ao	início
do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteCaracterísticas:	-	alarme	sonoro-	luz	noturna-	cronômetro-	duplo	horário-	cronógrafo-	calendário-	calculador	de	calorias-	configuraçao	do	perfil	do	usuário-
memória-	contador	de	voltas-	timer	progressivo	/	regressivo-	histórico-	pedômetro-	resistente	à	agua:	resistencia	a	chuva	-	nao	a	prova	d'água-	alimentaçao	bateria	cr2032-	relógio-	indica	freqência	de	descanso-	calcula	o	indice	de	massa	corpórea	(imc)-	mostra	sua	frequência	cardíaca-	largura	4,7(cm)-	material	de	fabricaçao	plastico	+	borracha-
comprimento:	1,5(cm)-	altura:	5,5(cm)-	caixa	master	peso	bruto:	0,17(kg)-	caixa	master	largura:	11,4(cm)-	caixa	master	altura:	16(cm)-	caixa	master	comprimento:	6,8(cm)-	peso	bruto:	0,109(kg)Descriçao	técnicas:	-	contagem	de	calorias	queimadas-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máximaMonitor	cardíaco:	3	zonas	de	alvo:	-
treino	leve-	moderado-	intensoDimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5cm-	transmissor:	33	x	3,3	x	1cm-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1cmConteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital-	01	cinta	transmissora	toraxica.	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou
ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosMonitor	cardíaco	atrio	fortius,	ideal	para	os	amantes	de	esportes	que	buscam	superar	seus	objetivos	dia-a-dia,	sem	abrir	maos	da	saúdeO	monitor	cardíaco	fortius	faz	o	acompanhamento	da	frequência	cardíaca	e	conta	as	calorias
queimadas	durante	o	treinoPossui	a	cinta	cardíaca	com	comunicaçao	wireless	com	o	relógioO	lindo	relógio	fortius	é	resistente	a	aguaPara	sua	maior	segurança,	o	monitor	cardíaco	fortius	vem	com	o	monitoramento	cardíaco	especificando	as	3	zonas	alvo	de	treino	leve,	moderado	e	intensoCaracterísticas:	-	contagem	de	calorias	queimadas:	sim	-
monitor	cardíaco:	3	zonas	alvo	-	frequência	cardíaca	máxima:	média	e	%	de	frequência	máxima	outras	informaçoes:	-	marca:	atrio	-	conteúdo	da	embalagem	-	monitor	cardíaco	de	pulso	-	dimensoes	aproximadas	da	embalagem:	5	x	5	x	2	cm	-	peso	aproximado	da	embalagem:	0,2	kg	-	informaçoes	adicionais	-	modelo:	es050	Frete	Grátis:	Consulte	A
coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosMonitor	cardíaco	atrio	citius,	ideal	para	os	amantes	de	esportes	que	buscam	superar	seus	objetivos	dia-a-dia,
sem	abrir	maos	da	saúdeO	monitor	cardíaco	citius	faz	o	acompanhamento	da	frequência	cardíaca	e	conta	as	calorias	queimadas	durante	o	treinoPossui	a	cinta	cardíaca	com	comunicaçao	wireless	com	o	relógioO	lindo	relógio	citius	é	resistente	a	aguaPara	sua	maior	segurança,	o	monitor	cardíaco	citius	vem	com	o	monitoramento	cardíaco	especificando
as	3	zonas	alvo	de	treino	leve,	moderado	e	intensoCaracterísticas:	-	contagem	de	calorias	queimadas:	sim	-	monitor	cardíaco:	3	zonas	alvo	-	frequência	cardíaca	máxima:	média	e	%	de	frequência	máxima	outras	informaçoes:	-	marca:	atrio	-	conteúdo	da	embalagem	-	monitor	cardíaco	de	pulso	-	dimensoes	aproximadas	da	embalagem:	5	x	6	x	2	cm	-	peso
aproximado	da	embalagem:	0,2	kg	-	garantia	do	fornecedor:	1	ano	-	informaçoes	adicionais	-	modelo:	es049	-	código	de	barras:	7898506477357	Frete	Grátis:	Consulte	Descriçao:a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e
trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esp	Frete	Grátis:	Consulte	Descriçao:a
coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".a	coleçao	de	monitores
cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esp	Frete	Grátis:	Consulte	Descriçao:a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o
lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte".a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esp	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores
cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte.	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores
cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos"citius,	altius,	fortius",	é	livremente	traduzido	como	"mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte"Relógio	digital	com	monitor	cardíaco	modelo
preto	com	detalhes	em	azul	ideal	para	quem	pratica	atividades	físicas	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequencia	máxima	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos
continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso	marca	quantidade	de	calorias	queimadas	exibe	hora	e	data	funçao	alarme	e	cronômetro	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio	ajustáveis	produto	à	prova	d'água	dimensoes	aproxRelógio:	25	x	4,4	x	1,5	mm	dados	do	produto	garantia:	90(dias)	marca:	atrio	ncm:	90189099	ean:	7898506477357
dados	de	embalagem	peso	total	(produto	+	embalagem):	187.00(gr)	altura:	12.00(cm)	largura:	21.00(cm)	profundidade:	7.00(cm)	1	relógio	1	cinta	elástica	1	monitor	cardíaco	1	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios
limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima
monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	especificaçoes	técnicas	-	voltagem:	n/a	-	alarme	sonoro:	sim	-	alarme	visual:	nao	-	luz	noturna:	sim	-	cronômetro:	sim	-	tempo	de	carga:	0	-	configuraçao	do	perfíl	do	usuário:	sim	-	cinta	torácica:	sim	-
funçoes	de	linguagem:	nao	-	contador	de	voltas:	sim	-	timer	progressivo	/	regressivo:	sim	-	estabilizador	de	imagem:	nao	-	histórico:	sim	-	wi-fi:	nao	-	alarme	vibratório:	nao	-	zoom	digital:	nao	-	relógio:	sim	-	indica	frequência	de	descanso:	sim	-	gênero:	unissex	-	controle	remoto:	nao	-	mostra	sua	frequência	cardíaca:	sim	-	aviso	sobre	o	produto:	imagens
meramente	ilustrativas*	-	composiçao	do	material:	plastico+borracha	-	câmera	principal	mp:	n/a	-	grava	em	hd:	nao	-	número	de	pixels:	0	-	capacidade	memória	expansível:	nao	-	marca:	atrio	|	ref:	es049	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos
próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência
máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	especificaçoes	técnicas	-	voltagem:	n/a	-	alarme	sonoro:	sim	-	alarme	visual:	nao	-	luz	noturna:
sim	-	cronômetro:	sim	-	tempo	de	carga:	0	-	configuraçao	do	perfíl	do	usuário:	sim	-	cinta	torácica:	sim	-	funçoes	de	linguagem:	nao	-	contador	de	voltas:	sim	-	timer	progressivo	/	regressivo:	sim	-	estabilizador	de	imagem:	nao	-	histórico:	sim	-	wi-fi:	nao	-	alarme	vibratório:	nao	-	zoom	digital:	nao	-	relógio:	sim	-	indica	frequência	de	descanso:	sim	-
gênero:	unissex	-	controle	remoto:	nao	-	mostra	sua	frequência	cardíaca:	sim	-	aviso	sobre	o	produto:	imagens	meramente	ilustrativas*	-	largura	(cm):	20.5	-	comprimento	(cm):	7	-	altura	(cm):	11.7	-	composiçao	do	material:	plastico+borracha	-	câmera	principal	mp:	n/a	-	grava	em	hd:	nao	-	número	de	pixels:	0	-	capacidade	memória	expansível:	nao	-
marca:	atrio	|	ref:	es049	-	peso:	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	Frete	Grátis:	Consulte	Monitor	cardiaco	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome
dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	dimensoes	aprox.:	-	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x
3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	especificaçoes	técnicas	-	voltagem:	n/a	-	alarme	sonoro:	sim	-	alarme	visual:	nao	-	luz	noturna:	sim	-	cronômetro:	sim	-	tempo	de	carga:	0	-	configuraçao	do	perfíl	do	usuário:	sim	-	cinta	torácica:	sim	-	funçoes	de	linguagem:	nao	-	contador	de
voltas:	sim	-	timer	progressivo	/	regressivo:	sim	-	estabilizador	de	imagem:	nao	-	histórico:	sim	-	wi-fi:	nao	-	alarme	vibratório:	nao	-	zoom	digital:	nao	-	relógio:	sim	-	indica	frequência	de	descanso:	sim	-	gênero:	unissex	-	controle	remoto:	nao	-	mostra	sua	frequência	cardíaca:	sim	-	aviso	sobre	o	produto:	imagens	meramente	ilustrativas*	-	largura	(cm):
20.5	-	comprimento	(cm):	7	-	altura	(cm):	11.7	-	composiçao	do	material:	plastico+borracha	-	câmera	principal	mp:	n/a	-	grava	em	hd:	nao	-	número	de	pixels:	0	-	capacidade	memória	expansível:	nao	-	marca:	atrio	|	ref:	es049	-	peso:	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	Frete	Grátis:	Consulte	Funçoes	polar	ft7	smart	coaching.training	load	and	recovery
(carga	de	treino	e	recuperaçao):	mostra	como	o	treinamento	tem	afetado	seu	corpo	e	ajuda	acomparar	a	carga	de	exercícios	diferentes.energy	pointer	(indicador	de	energía):	se	você	quer	melhorar	seu	condicionamento	físico	ou	queimar	gordura,	energypointeré	uma	característica	fácil	de	usar	que	mostra	o	principal	efeito	do	seu	treinamento	para
que	você	possa	se	concentrar	no	quevocê	deseja	alcançar.smart	calories	(calorias	inteligentes):	ow	Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	relógio	monitor	cardíaco	atrio	fortius	da	multilaser	é	possível	controlar	os	exercícios,	bem	como	controle	de	calorias	através	do	odômetro	facilitando	o	seu	dia	a	diaEle	conta	com	luz	noturna	para	melhor	visualizaçao,
cronômetro	progressivo,	gravaçao	dos	exercícios,	além	de	ser	resistente	a	aguaEsse	monitor	cardíaco	possui	também	alarme,	além	de	comunicaçao	wireless	com	relógio,	3	zonas	de	alvo	e	treino	leve,	moderado	e	intenso.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	com	monitor	cardíaco	citius	es050	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	é	baseada	no	conceito	de
superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCaracterísticas	:	relógio	dimensoes:	25	x	4,4	x	1,5	cm	transmissor	dimensoes:	33	x	3,3	x	1	cm	cinta	dimensoes:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem	:	relógio	digital	e	uma
cinta	transmissora	toráxica	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosReconhecido	como	mais	rápido,	mais	alto,	mais
forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	-	resistente	à	agua	-	memória	do	ultimo	exercício	-	luz	noturna	-	alerta	visual	e	sonoro	para	zonas	alvo	-	cronômetro	-	hora	/	data	/	alarme	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	treino	leve,	moderado,	intensoDimensoes	aprox.:	-	relógio:
25	x	4,4	x	1,5	cm	-	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm	-	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relógio	digital	-	01	cinta	wireless	transmissora	toraxica	-	01	manual	peso:	180	gramas	(bruto	com	embalagem)	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	fortius	es049	preto	e	laranja	monitor	cardíaco	corridatodo	mundo	sabe	que	a	prática	de
exercícios	físicos	melhora	a	qualidade	de	vidaPor	isso,	se	você	nao	abre	mao	da	corrida	ou	caminhada	diária,	esse	relógio	monitor	cardíaco	atrio	vai	acompanhar	cada	um	dos	seus	passos.seu	design	é	super	moderno	e	ele	conta	com	pulseira	em	poliuretano	que	permite	máximo	conforto	a	vocêE	o	acabamento	nas	cores	preto	e	laranja	é	garantia	de	um
visual	incrível.ele	indica	a	frequência	c	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	fortius	es049	preto	e	laranja	monitor	cardíaco	corridatodo	mundo	sabe	que	a	prática	de	exercícios	físicos	melhora	a	qualidade	de	vidaPor	isso,	se	você	nao	abre	mao	da	corrida	ou	caminhada	diária,	esse	relógio	monitor	cardíaco	atrio	vai	acompanhar	cada	um	dos
seus	passos.seu	design	é	super	moderno	e	ele	conta	com	pulseira	em	poliuretano	que	permite	máximo	conforto	a	vocêE	o	acabamento	nas	cores	preto	e	laranja	é	garantia	de	um	visual	incrível.ele	indica	a	frequência	c	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	fortius	es049	preto	e	laranja	monitor	cardíaco	corridatodo	mundo	sabe	que	a	prática	de
exercícios	físicos	melhora	a	qualidade	de	vidaPor	isso,	se	você	nao	abre	mao	da	corrida	ou	caminhada	diária,	esse	relógio	monitor	cardíaco	atrio	vai	acompanhar	cada	um	dos	seus	passos.seu	design	é	super	moderno	e	ele	conta	com	pulseira	em	poliuretano	que	permite	máximo	conforto	a	vocêE	o	acabamento	nas	cores	preto	e	laranja	é	garantia	de	um
visual	incrível.ele	indica	a	frequência	c	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido
como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forte	Frete	Grátis:	Consulte	Especificaçoes	técnicas	fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano	relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)	relógio	indica	a	frequência	cardíaca	transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente	indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e
porcentagem	de	frequência	máxima	três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso	contagem	de	calorias	queimadas	ajuste	de	data	e	hora	funçao	alarme	funçao	cronômetro	funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício	bateria	de	lítio	cr2032	acompanha	cinta	torácica	ajustável	design	moderno	e	estilo	esportivo	comprimento	aproximado	da
pulseira:	23cm	dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteudo	da	embalagem	01	relógio	monitor	cardíaco	01	cinta	transmissora	01	manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	O	relógio	monitor	cardíaco	citius	da	multilaser	é	perfeito	para	estar	no	seu	pulso,	pois	conta	com	uma	grande	variedade	de	funçoes	nao	encontradas	nos
concorrentesFeito	para	agradar	até	aos	usuários	mais	exigentes,	os	esportistas	mais	ligados	em	tecnologia	e	rendimentoTem	design	moderno	e	se	adapta	com	perfeiçao	ao	pulso,	é	emborrachado	e	segue	as	mais	modernas	diretrizes	de	ergonomia	e	confortoPode	ser	utilizado	o	dia	inteiro	sem	qualquer	incômodo.	Frete	Grátis:	Consulte	Informaçoes	do
produto	monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais
rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia:	-	1	ano	de	garantia	especificaçoes	técnicas
voltagem	n/a	marca	atrio	alarme	sonoro	sim	alarme	visual	nao	garantia	1	ano	luz	noturna	sim	ean	7898506477357	cronometro	sim	configuraçao	do	perfil	do	usuario	sim	cinta	toracica	sim	funçoes	de	linguagem	nao	contador	de	voltas	sim	timer	progressivo	/	regressivo	sim	estabilizador	de	imagem	nao	historico	sim	wi-fi	nao	alarme	vibratorio	nao	zoom
digital	nao	relogio	sim	indica	frequencia	de	descanso	sim	genero	unissex	controle	remoto	nao	mostra	sua	frequencia	cardiaca	sim	composiçao	do	material	plastico+borracha	grava	em	hd	nao	capacidade	memoria	expansivel	nao	descriçao	monitor	cardíaco	atrio	fortius	atrio	es049	a	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de
superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes:	-	contagem	de	calorias	queimadas	-	frequência	cardíaca:	máxima,	média	e	%
de	frequência	máxima	monitor	cardíaco:	-	3	zonas	de	alvo:	-	treino	leve	-	moderado	-	intenso	conteúdo	da	embalagem:	-	01	relogio	digital	-	01	cinta	transmissora	toraxica	garantia:	-	1	ano	de	garantia	especificaçoes	técnicas	voltagem	n/a	marca	atrio	alarme	sonoro	sim	alarme	visual	nao	garantia	1	ano	luz	noturna	sim	ean	7898506477357	cronometro
sim	configuraçao	do	perfil	do	usuario	sim	cinta	toracica	sim	funçoes	de	linguagem	nao	contador	de	voltas	sim	timer	progressivo	/	regressivo	sim	estabilizador	de	imagem	nao	historico	sim	wi-fi	nao	alarme	vibratorio	nao	zoom	digital	nao	relogio	sim	indica	frequencia	de	descanso	sim	genero	unissex	controle	remoto	nao	mostra	sua	frequencia	cardiaca
sim	composiçao	do	material	plastico+borracha	grava	em	hd	nao	capacidade	memoria	expansivel	nao	Frete	Grátis:	Consulte	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limites,	com	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das
olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus	produtos,	citius,	altiu	conteúdo	da	embalagem	relogio	digital	e	uma	cinta	transmissora	toraxica	dimensao	aproxLargura	4.4	dimensao	aproxProfundidade	1.5	dimensao	aproxAltura	25	peso	liquido	aprox	0.46	Frete	Grátis:	Consulte	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	fortius	es049	preto	e	laranja
monitor	cardíaco	corrida	todo	mundo	sabe	que	a	prática	de	exercícios	físicos	melhora	a	qualidade	de	vidaPor	isso,	se	você	nao	abre	mao	da	corrida	ou	caminhada	diária,	esse	relógio	monitor	cardíaco	atrio	vai	acompanhar	cada	um	dos	seus	passosSeu	design	é	super	moderno	e	ele	conta	com	pulseira	em	poliuretano	que	permite	máximo	conforto	a
vocêE	o	acabamento	nas	cores	preto	e	laranja	é	garantia	de	um	visual	incrívelEle	indica	a	frequência	cardíaca	e	pode	selecionar	três	zonas	de	treinamento	para	o	monitoramento:	leve,	moderado	e	intensoAlém	disso,	ele	conta	com	a	funçao	memória	que	registra	o	seu	ultimo	exercício	físicoEspecificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico
resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	laranja		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,
moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14
mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos
seus	produtosCitius,	altius,	fortius,	é	livremente	traduzido	como	'mais	rápido,	mais	alto,	mais	forteEspecificaçoes	técnicas:	acompanha	relógio,	transmissor	e	cinta	elástica;	modelo	preto	com	detalhes	em	laranja;	monitore	seu	desenvolvimento	com	praticidade	e	precisao;	contagem	de	calorias	queimadas;	relógio	digital	com	monitor	cardíaco;	3	zonas
alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso;	monitora	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%de	frequência	máxima;	o	transmissor	detecta	os	batimentos	cardíacos	continuamente,	transmitindo	à	unidade	de	pulso;	marca	quantidade	de	calorias	queimadas;	exibe	hora	e	data;	funçao	alarme	e	cronômetro;	cinta	elástica	para	o	peito	e	pulseira	do	relógio
ajustáveis;	produto	resistente	à	aguaDados	do	produto:	relógio:	25	x	4,4	x	1,5	cm;	transmissor:	33	x	3,3	x	1	cm;	cinta:	68	x	2,5	x	0,1	cm;	garantia	de	12	mesesConteúdo	da	embalagem:	01	relógio	digital;	01	cinta	transmissora	torácica.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:	
preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio	indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e
porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o	histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento
aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor	unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.	Frete	Grátis:	Consulte	Com	o	relógio	monitor
cardíaco	hc008,	da	atrio	ficou	muito	mais	fácil	acompanhar	seu	ganho	de	rendimento	treino	após	treinoAgora	você	pode	monitorar	seus	batimentos	em	três	níveis	de	treino,	leve,	moderado	ou	intenso,	e	ainda	acompanhar	o	número	de	calorias	que	já	foram	queimadasEle	possui	ainda	funçoes	de	cronometro,	alarme,	data	e	horaSua	cinta	é	totalmente
ajustável	ao	seu	corpo,	proporcionando	todo	o	conforto	que	você	precisa	para	praticar	seu	exercícioCurtiu?	entao	aproveite	nossas	ofertas	e	faça	já	seu	pedido!	especificaçao	técnicas:		-	contagem	de	calorias	queimadas	-	alerta	visual	e	sonoro	para	zonas	alvo	-	luz	noturna	-	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	%	de	frequência	máxima	-	alarme-	hora	/
data	-	monitor	cardíaco	3	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado,	intenso	-	cronômetro	-	cinta	ajustável	-	bateria	-	captadores	de	frequência	cardíaca	-	conteúdo	da	embalagem:	01	monitor	cardíaco	01	transmissor	01	cinta	01	manual	importante:	-	garantia:	12	meses	(3	meses	de	garantia	legal,	contando	a	partir	da	data	de	emissao	da	nota	fiscal	de	venda	e	9
meses	de	garantia	concedido	pelo	fabricante	contra	defeito	de	fabricaçao)-	marca:	multilaser	Frete	Grátis:	Consulte	A	coleçao	de	monitores	cardíacos	da	atrio	é	baseada	no	conceito	de	superaçao	dos	próprios	limitesCom	isso,	a	marca	voltou	ao	início	do	maior	evento	de	esportes	da	história	e	trouxe	o	lema	das	olimpíadas	para	criar	o	nome	dos	seus
produtosMonitor	cardíaco	atrio	altius,	ideal	para	os	amantes	de	esportes	que	buscam	superar	seus	objetivos	dia-a-dia,	sem	abrir	maos	da	saúdeO	monitor	cardíaco	altius	faz	o	acompanhamento	da	frequência	cardíaca	e	conta	as	calorias	queimadas	durante	o	treinoPossui	a	cinta	cardíaca	com	comunicaçao	wireless	com	o	relógioO	lindo	relógio	altius	é
resistente	a	aguaPara	sua	maior	segurança,	o	monitor	cardíaco	altius	vem	com	o	monitoramento	cardíaco	especificando	as	3	zonas	alvo	de	treino	leve,	moderado	e	intensoEsporte	indicado:	corridabatimentos	cardíacos	(%bpm):	simzona	alvo	manual	(%bpm):	simzona	alvo	automática	para	idade	(%bpm):	simalarme	de	frequência	cardíaca:	sim	-
vibratório,	sonoro	e	visualcronômetro:	simresistente	à	agua:	simdígitos	grandes:	simluz	noturna:	simcinta	peitoral:	simconsumo	de	calorias:	simpossui	clipe	para	bicicleta:	simindicador	de	bateria	baixa:	simtravamento	de	botoes:	sim	marca:	multilaserconteúdo	da	embalagem:	relógio	monitor	cardíaco	com	cinta	hc008	multilaserdimensoes	aproximadas
da	embalagem:	7	x	12	x	21	cmpeso	aproximado	da	embalagem:	0,2	kginformaçoes	adicionais:	para	esporte	e	lazer.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	sport	monitor	cardíaco	citius	es050	-	atrio	conheça	o	monitor	cardíaco	multilaser	atrio	citius	+	cinta	cardíaca	es050	um	pequeno	dispositivo	que	faz	uma	grande	diferença	na	vida	dos	que	o	utilizamNa
verdade	você	leva	dois	dispositivos	altamente	tecnológicos	neste	combo	da	multilaserO	monitor	cardíaco	que	também	é	relógio	digital	ajuda	seus	usuários	a	terem	muito	mais	noçao	de	como	anda	sua	saúde	e	assim	se	motivarem	mais	ainda	a	cuidar	delaA	cinta	toráxica	fica	confortavelmente	posicionada	na	parte	peitoral	do	usuário	e	nao	incomoda	de
forma	algumaMonitora	com	máxima	precisao	seus	batimentos	cardíacos,	e	assim	fornece	a	informaçao	que	você	precisa:	bpm	que	é	a	taxa	de	batimentos	por	minutoA	cinta	se	conecta	ao	relógio	atrio	citius	da	multilaser	que	é	por	sua	vez	o	monitor	de	tudo	istoÉ	justamente	por	onde	você	verá	as	informaçoes	da	cinta	toráxica	em	tempo	real,	seus
batimentos,	calorias,	tempo,	etcAqui	tudo	é	muito	simplificado	,	ligou	um	e	ligou	o	outro	e	pronto,	basta	cuidar	da	sua	saúde	de	maneira	eficaz	e	constantePorque	esta	dupla	imbatível	foi	construída	para	ser	utilizada	a	todo	momento	de	exercício	físicoSó	assim	você	poderá	ver	como	é	seu	rendimento	e	quais	sao	suas	limitaçoesCaso	você	tenha	uma
idade	um	pouco	mais	avançada	ou	simplesmente	também	queira	garantir	que	esteja	fazendo	tudo	da	maneira	correta,	o	relógio	monitor	da	multilaser	ainda	permite	a	configuraçao	de	modos	de	exercício	físicoVocê	pode	escolher	entre	3	zonas	alvo,	um	treino	leve	caso	você	esteja	apenas	iniciando	seus	treinamentos,	moderado	se	já	tiver	um	pouco	de
vivência	no	esporte	ou	ainda	intenso	caso	saiba	dos	próprios	limites	e	queira	queimar	muitas	caloriasFalando	em	calorias,	o	relógio	em	conjunto	com	a	cinta	para	monitoramento	de	batimentos	cardíacos	proporciona	a	contagem	aproximada	de	calorias	queimadasAssim	fica	bem	mais	fácil	regular	os	treinos	levando	em	consideraçao	a	sua	dieta	e	seu
consumo	diário	de	calorias.	Frete	Grátis:	Consulte	Relógio	heart	rate	atrio	citius	es050	preto	e	azul	monitor	cardíaco	corrida	cor	disponível:		preto	e	azul	especificaçao	técnica:		fabricado	com	material	plástico	resistente	e	pulseira	em	poliuretano		excelente	acabamento	nas	cores	preto	e	azul		relógio	resistente	à	agua	(nao	é	à	prova	d'agua)		relógio
indica	a	frequência	cardíaca		transmissor	cardíaco	detecta	a	frequência	continuamente		indicaçao	de	frequência	cardíaca	máxima,	média	e	porcentagem	de	frequência	máxima		três	zonas	alvo:	treino	leve,	moderado	e	intenso		contagem	de	calorias	queimadas		ajuste	de	data	e	hora		funçao	alarme		funçao	cronômetro		funçao	memória:	guarda	o
histórico	do	ultimo	exercício		bateria	de	lítio	cr2032		acompanha	cinta	torácica	ajustável		design	moderno	e	estilo	esportivo		comprimento	aproximado	da	pulseira:	23cm		dimensao	da	caixa	do	relógio	48	x	48	x	14	mm	conteúdo	da	embalagem:		01	relógio	monitor	cardíaco		01	cinta	transmissora		manual	do	usuário	importante:	garantia	de	1	anoValor
unitárioImagens	meramente	ilustrativasNao	nos	responsabilizamos	pelo	mau	uso	do	produto.
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