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Πεπίλητη νέυν ενημεπώζευν 

Κύξηεο αλαβαζκίζεηο
• 24/7 πξνζσπηθή δξαζηεξηόηεηα, δξαζηεξηόηεηα θαη ύπλνο

(Απξίιηνο 2016)

• ύλδεζε Polar Team Pro κε ην Polar Flow

• Μνλαδηθή ηθαλόηεηα πιαηθόξκαο νκαδηθήο θαηαγξαθήο πνπ 

κόλν ε Polar πξνζθέξεη!

• Απαηηεί αηνκηθή ζπζθεπή θαη ινγαξηαζκό Polar Flow

• Βειηηώζεηο ζηα δεδνκέλα ησλ 10 Hz data θαη ηνπο 

αιγόξηζκνπο ηνπ GPS

(Ηνύιηνο 2016)

• Καηαγξαθή πξνπνλεηηθώλ δεδνκέλσλ κε δείγκαηα 

αλά 10 Hz ζε ηαρύηεηα, απόζηαζε θαη επηηάρπλζε.

• Καηαγξαθή ηαρύηεηαο, απόζηαζεο θαη επηηάρπλζεο 

όπσο θαη ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ησλ αληαγσληζηώλ

• Βειηηώζεηο ζηα πξνπνλεηηθά δεδνκέλα 

βάζεη αιγόξηζκσλ GPS.

• Σα δεδνκέλα ηαρύηεηαο, απόζηαζεο θαη επηηάρπλζεο 

θαηαγξάθνληαη αμηόπηζηα ζε όια ηα αζιήκαηα 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ.

• Δηνηκάδεηαη ην white paper ηνπ Team Pro. 

Γηαζέζηκν από ηέινο 2016

Άιιεο ελεκεξώζεηο

• Απεξηόξηζηνο αξηζκόο νκάδσλ θαη παηθηώλ 

αλά άδεηα νξγαληζκνύ

• Ο Πεξηνξηζκόο ησλ 10 νκάδσλ 

θαη 200 παηθηώλ, δελ ππάξρεη πηα

• Οξηζκόο ηνπ θαησθιηνύ ηαρύηεηαο

• Οξίζηε ην θαηώθιη γηα ηηο ηαρύηεηεο λα 

βαζίδεηαη είηε ζηελ ηαρύηεηα 

είηε ζηελ επηηάρπλζε

• Ζ ηηκή ηνπ νξίνπ πξνζαξκόδεηαη ρεηξνθίλεηα

• Γηαγξαθή νκαδηθήο πξνπόλεζεο

• Οη πξνπνλήζεηο κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ 

ζηελ ππεξεζία web (Ζ πεξίιεςε ηεο νκάδαο 

εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο)

• Σύλδεζε αηζζεηήξσλ θαη ξπζκίζεηο ζην iPad

• Βειηησκέλε εκπεηξία ρξήζηε

• Γξήγνξε ζύλδεζε όηαλ αιιάδεηε νκάδεο

• Γπλαηόηεηα reset ζηνλ αηζζεηήξα

• Οπηηθή ελεκέξσζε Polar Team Pro 

• Ζ εκπεηξία Team Pro θαη ηα γξαθηθά ζε 

ζπλέξγηα κε ην Polar Flow 

θαη ζε ζύλδεζε κε ηελ αλαβάζκηζε 24/7
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Αναμενόμενερ ενημεπώζειρ για Q3-Q4 2016

• Οξηζκόο νξίνπ θαησθιηνύ ηαρύηεηαο (Δθδόζεθε ζηηο 14 Σεπηεκβξίνπ)

• Οξίζηε ην θαηώθιη γηα ηηο ηαρύηεηεο λα βαζίδεηαη είηε ζηελ ηαρύηεηα είηε ζηελ επηηάρπλζε

• Ζ ηηκή ηνπ νξίνπ πξνζαξκόδεηαη ρεηξνθίλεηα

• Πξνγξακκαηηζκέλεο ελεκεξώζεηο γηα Q4 2016

• θνξ πξνπνλεηηθνύ θνξηίνπ

• Αξηζκεηηθή ηηκή πξνπνλεηηθνύ θνξηίνπ

• Αλάιπζε πξνπόλεζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζην iPad, εμαγσγή πεξηιήςεσλ θαη αλαθνξώλ

• Δπηινγή ζηηο ξπζκίζεηο ηεο νκάδαο ηνλ πξνηηκώκελν ηξόπν εκθάληζεο ηνπ πξνπνλεηηθνύ θνξηίνπ

– δείθηεο 5 βεκάησλ βάζεη ηνπ ρξόλνπ απνθαηάζηαζεο ή αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ πξνπνλεηηθνύ θνξηίνπ

• Θεξκίδεο ζηελ ππεξεζία web

• Δκθάληζε ζεξκίδσλ ζηελ πεξίιεςε ηεο πξνπόλεζεο ζηελ ππεξεζία web, αλάιπζε θαη εμαγσγή ζε excel

• Ταρύηεηα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ

• Ζ ηαρύηεηα θαηά ηελ πξνπόλεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν εκθαλίδεηαη ζην iPad

• Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ ηηκή ηεο ηαρύηεηαο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ είλαη 4-5 sec 

ιόγσ ηνπ αιγνξίζκνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο

• Ζ κέγηζηε ηαρύηεηα πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ πξνπόλεζε εκθαλίδεηαη ζην iPad (Live buffered)

• Αλάιπζε R-R κε RMSSD

• Νέν πεδίν αλάιπζεο RR ζηελ ππεξεζία web

• Παξόκνηα κε ηελ αλάιπζε Flow R-R κε ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο παίθηε

• Γηαγξαθή νκάδαο

• Γηαγξάςηε ηελ νκάδα ζηελ ππεξεζία web ζηηο ξπζκίδεηο ηνπ νξγαληζκνύ



CONFIDENTIAL

Ειζαγυγή
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ημείο εκκίνηζηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ

... 2014
• Πάλσ από 10 ρξόληα επηηπρίαο ζηελ Αγνξά κε ηα ζπζηήκαηα νκαδηθήο ηειεκεηξίαο 

ε Polar έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθή ζέζε θαη αλαγλώξηζε ζην ρώξν ησλ επαγγεικαηηθώλ 

νκαδηθώλ αζιεκάησλ.

• Με ηα Polar Team2, Polar Team iPad app + αηζζεηήξεο H7 θαη κηα κεγάιε γθάκα 

θαξδηνζπρλόκεηξσλ Polar απνηειεί ηελ πξώηε θαη πην έκπηζηε πάξνρν δεδνκέλσλ 

θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο ζην πνδόζθαηξν, κπάζθεη, ξάγθκπη θαη άιια αζιήκαηα.

• Έρνπκε πςειό βαζκό δηείζδπζεο ζε θνξπθαία πξσηαζιήκαηα θαη εζληθέο νκάδεο 

ζε όια ηα κεγάια αζιήκαηα.

• ην πνδόζθαηξν ειίη επηπέδνπ όπσο ε Αγγιηθή Premier League θαη ε Γεξκαληθή Bundesliga

πεξίπνπ ην 75% ησλ νκάδσλ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα νκαδηθήο ηειεκεηξίαο ηεο Polar. 

Δπίζεο πνιινί πειάηεο ηνπ Team2 ππάξρνπλ θαη ζηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα Ακεξηθήο 

όπσο ηα: MLS, MLB, NBA, NFL, NHL.
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ημείο εκκίνηζηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ

2015 ...
• Τηνζεηήζηε ηε κάξθα Polar θαη δηεθδηθήζηε κε ηηο κνλαδηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Polar 

Team Pro solution κεξίδην ηεο αγνξάο ζηα νκαδηθά αζιήκαηα από ηνπο αληαγσληζηέο.

• GPS, αηζζεηήξαο θίλεζεο θαη θαξδηαθή ζπρλόηεηα 

ελζσκαησκέλα ζηε λέα πξνπνλεηηθή εκπεηξία Polar team. 

• Αλαιύζηε ηα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ηεο πξνπόλεζεο 

ηεο νκάδαο θαη ηνπ θάζε παίθηε ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο

• Λάβεηε απαξάκηιιε πιεξνθόξεζε 24/7 insight 

γηα ηελ αηνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ξπζκό απνθαηάζηαζεο 

κε ηηο λέεο πξνζσπηθέο ζπζθεπέο Bluetooth ηεο Polar. 
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POLAR TEAM PRO WEB

Οnline δηαρείξηζε νκάδαο θαη εξγαιεία 

αλάιπζεο απόδνζεο θαη αλαθνξώλ.

 Λάβεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο Pro γηα νιόθιεξν 

νξγαληζκό κε κία απιή εγγξαθή

 Γεκηνπξγήζηε πνιιαπιέο νκάδεο

θαη αλαζέζηε ινγαξηαζκνύο 

πνιιώλ πξνπνλεηώλ.

 Αλάιπζε πξνπόλεζεο νκάδαο θαη αλαθνξέο

 Μαθξνρξόληεο αλαθνξέο 

 πλδέζηε ηνλ πξνζσπηθό ινγαξηαζκό 

individual Flow ηνπ θάζε παίθηε γηα λα 

έρεηε ηελ 24/7 δξαζηεξηόηεηα θαη έιεγρν 

δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εμσ-αγσληζηηθή 

πεξίνδν

POLAR PRO

Αθνζησκέλν ζηελ πςειή απόδνζε.

 Δλζσκαησκέλν GPS θαη αηζζεηήξαο 

θίλεζεο γηα ηελ κέηξεζε εθηεηακέλσλ 

δεδνκέλσλ απόδνζεο

 Δπεμεξγαζία ζε πςειή ζπρλόηεηα, 

10 Hz GPS, 200 Hz γηα ηνλ αηζζεηήξα 

θίλεζεο

 Μηθξόο πνκπόο

 Σύλδεζε Bluetooth Smart απεπζείαο 

κε ην iPad – ρσξίο ηε ρξήζε ζηαζκνύ.

 Team Dock ζπκβαηό κε iPad γηα εύθνιε 

θαη γξήγνξε επαλαθόξηηζε θαη 

ζπγρξνληζκό δεδνκέλσλ

Polar Team Pro 

Ομαδική πποπόνηζη και πποπονηηική λύζη

POLAR TEAM PRO APP

Γεδνκέλα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ θαη 

άκεζε αλάιπζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

επαγγεικαηία.

 Δύρξεζην κε ππνζηήξημε γηα 

εθηεηακέλα δεδνκέλα Pro.

 Άκεζε αλάιπζε κε αλαιπηηθά 

ζηαηηζηηθά παίθηε, δεδνκέλα θάζε 

πξνπόλεζεο, ζπγθξίζεηο παηθηώλ 

θαη αλάιπζε ζέζεο

 Αζθαιήο είζνδνο

 Τπνζηήξημε πνιιαπιώλ νκάδσλ

 Πξνπνλεηηθή ππνζηήξημε Offline

Σπλδξνκεηηθή ππεξεζία

(εηήζηα ζπλδξνκή)
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Λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ

Οπέο ζηιηθόλεο θαη λέα αγθξάθα 

γηα ζηαζεξό δέζηκν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ αγώλα

Η ηερλνινγία όισλ ησλ αηζζεηήξσλ 

ελζσκαησκέλε ζε έλα κηθξό αηζζεηήξα GPS, 

αλάιπζεο θίλεζεο θαη θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο

Οζόλε LED πνπ εκθαλίδεη αξηζκό παίθηε, 

επίπεδν θαηαγξαθήο θαη κπαηαξίαο θαη δεδνκέλα  

ζην data sync

Δύθνιε αλαγλώξηζε αηζζεηήξα

Δλεξγνπνηήζηε όινπο ηνπο αηζζεηήξεο γηα 

εκθάληζε αξηζκνύ παίθηε κε έλα πιήθηξν.

Plug in iPad γηα data sync  

Δζσηεξηθή κπαηαξία γηα 

άκεζε παξνρή ελέξγεηαο 

ζηνλ αηζζεηήξα data sync

Λνγηζκηθό ζρεδηαζκέλν γηα 

επαγγεικαηηθέο αλάγθεο. 

Δθαξκνγή iPad app ζρεδηαζκέλε 

γηα ρξήζε ζε αγσληζηηθό ρώξν, 

Υπεξεζία Web γηα εηο βάζνο 

αλάιπζε θαη αλαθνξέο

Νέεο νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο 

θαη ιεηηνπξγίεο; 

Θεξκηθόο ράξηεο, 

δώλεο ηαρύηεηαο 

θαη ζπγθξίζεηο
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Για επαγγελμαηικέρ ομάδερ
• Σν Polar Team Pro έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνπνλεηώλ fitness, ελδπλάκσζεο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο 

πνπ εξγάδνληαη ζε απαηηεηηθέο νκάδεο.

• Σν πςειήο απόδνζεο Polar Pro κεηξά θαη θαηαγξάθεη εθηεηακέλα δεδνκέλα παηθηώλ θαη ζπλδέεη απεπζείαο ην iPad κε ηελ 

ππεξεζία web. Έηζη γίλεηαη εύθνιε ε ζπιινγή θαη δηακνίξαζε απνηειεζκάησλ θαη αλαθνξώλ κε όιν ην πξνπνλεηηθό team. 

• Αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη δείθηεο θιεηδηά ηεο απόδνζεο όπσο: απόζηαζε πνπ θαιύθζεθε ζε πςειή ηαρύηεηα, 

αξηζκόο ζπξηλη κέγηζηεο έληαζεο καδί κε έληαζε θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, πξνπνλεηηθό θνξηίν δεδνκέλα απνθαηάζηαζεο. 

Όια απηά βνεζνύλ ηηο νκάδεο θαη ηνπο πξνπνλεηέο λα βειηηώζνπλ ηηο κεζόδνπο πξνπόλεζεο θαη απνθαηάζηαζεο, 

λα πεηύρνπλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη λα απνηξέςνπλ ηξαπκαηηζκνύο.

• Ζ ππεξεζία Team web ζαο επηηξέπεη λα ζπλδεζείηε κε ηνπο ινγαξηαζκνύο Flow account ηνπ θάζε παίθηε 

θαη λα ζπλδεζείηε κε ηα πξνζσπηθά ηνπο θαξδηνζπρλόκεηξα (γηα παξάδεηγκα M400, V800) 

ώζηε λα έρεηε εηθόλα ηεο 24/7 δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ ύπλνπ ηνπο. 

• Αζιήκαηα ζηα νπνία απεπζύλεηαη θπξίσο: Πνδόζθαηξν, Ράγθκπη, Καιαζνζθαίξηζε.

• Σν ζύζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα αζιήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην ηξέμηκν
(Ζ αλίρλεπζε ησλ απνζηάζεσλ ζηηο γξήγνξεο επηηαρύλζεηο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ δξνκηθνύ δηαζθειηζκνύ). Ζ 

ηαρύηεηα θαη απόζηαζε πνπ κεηξνύληαη ζε αλνηρηνύο ρώξνπο βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα από ην GPS.
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ημανηικά πλεονεκηήμαηα
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ημανηικά πλεονεκηήμαηα
• Οινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηελ αλάιπζε ηεο απόδνζεο ηεο νκάδαο 

κε ηξία ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα:

• Polar Pro , Team Pro app. , Team Pro web service.

• Σν κηθξόηεξν ζε κέγεζνο GPS παγθνζκίσο κε αηζζεηήξα θίλεζεο θαη 

ελζσκαησκέλε θαξδηαθή ζπρλόηεηα, κε βάξνο κόιηο 38 γξακκάξηα.

• Πιήζνο δεδνκέλσλ: Καξδηαθή ζπρλόηεηα, Σαρύηεηα, Απόζηαζε, 

Απόζηαζε ζε δώλεο ηαρύηεηαο, Αξηζκόο κέγηζησλ ζπξηλη, 

Ρπζκόο δηαζθειηζκνύ, Σνπνζεζία (ζπληεηαγκέλεο GPS), Θεξκίδεο, 

Πξνπνλεηηθόο όγθνο θαη ρξόλνο απνθαηάζηαζεο.

• Μεηξάεη ηαρύηεηα, απόζηαζε θαη επηηάρπλζε ζηα αζιήκαηα 

πνπ βαζίδνληαη ζην ηξέμηκν, αθόκα θαη ζε εζσηεξηθό ρώξν.

• Δύθνιν ζηήζηκν ρσξίο αλάγθε γηα ζηαζκό βάζεο. Live δεδνκέλα 

ιακβάλνληαη απεπζείαο από ηνπο αηζζεηήξεο ζην iPad.

• Δύξνο κέρξη 200 κέηξα (ζε εμσηεξηθό ρώξν, εληόο νπηηθνύ πεδίνπ). 

• Έιεγρνο ζε άκεζν ρξόλν κέρξη 60 παηθηώλ, ή κπνξνύλ λα θνξέζνπλ 

ηηο δώλεο ζηελ πξνπόλεζε θαη λα ζπγρξνλίζνπλ όια ηα δεδνκέλα αξγόηεξα.

• Βάζε ζηαζκόο γηα εύθνιν ζπγρξνληζκό ησλ δεδνκέλσλ θαη θόξηηζε.

• Τπεξεζίεο θαη app κε εξγαιεία αλαιύζεσλ θαη αλαθνξώλ.

• Τπνζηήξημε γηα πνιιαπιέο νκάδεο θαη πξνπνλεηέο κε πξνζσπηθνύο 

θσδηθνύο εηζόδνπ.

• Τπνζηήξημε γηα ηνπο πξνζσπηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη ζπζθεπέο ηνπ παίθηε. 
Πεξηιακβάλεη έιεγρν ηεο 24/7 δξαζηεξηόηεηαο κε ηα  Polar V800, M400, A300 , Loop θ.α.. 
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• Μηθξό, ειαθξύ θαη παλίζρπξν

Μέηξεζε εθηεηακέλσλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη 

από ηερλνινγία αηζζεηήξα πςειήο ζπρλόηεηαο θαηαγξαθήο. 

Ο ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο All-in-one πεξηιακβάλεη 

δείθηεο θιεηδηά ηεο απόδνζεο θαη εξγαιεία αλάιπζεο 

γηα ηαρύηεηα, απόζηαζε, επηηαρύλζεηο θαη ηνπνζεζία.

• Δύρξεζην

Σα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη απεπζείαο ζην iPad

γηα έσο 60 παίθηεο θαη όια θνξηίδνπλ ζηελ πιαηθόξκα. 

Γελ ρξεηάδεηαη ζηαζκόο βάζεο.

• Πξνζσπηθή πξνπόλεζε, δξαζηεξηόηεηα 24/7 θαη ύπλνο*

ύλδεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ παίθηε Polar Flow 

γηα παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 24/7, 

ηεο απνθαηάζηαζεο, ηνπ ύπλνπ 

ή ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνπνλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ παηθηώλ 

εθηόο αγσληζηηθήο πεξηόδνπο.

* Υξεηάδεηαη πξντόλ Polar ζπκβαηό κε ηελ ηερλνινγία Flow

ημανηικά πλεονεκηήμαηα
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• Καιή ζπλδεζηκόηεηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν

Σν εύξνο επεθηείλεηαη σο 200 κέηξα .

Ο αηζζεηήξαο έρεη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο εθηεηακέλσλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε δπλαηόηεηα buffering 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θελώλ όηαλ είλαη εθηόο εύξνπο ζύλδεζεο.

• Γελ εμαξηάηαη απόιπηα από ην GPS

Οη αιγόξηζκνη ησλ αηζζεηήξσλ θαηαγξάθνπλ 

ηαρύηεηα, απόζηαζε θαη επηηαρύλζεηο γηα ηα δξνκηθά αγσλίζκαηα 

αθόκα θαη ζε θιεηζηό ρώξν.

• Μνλαδηθόο ινγαξηαζκόο γηα ην δηαρείξηζε πνιιαπιώλ δηακνξθώζεσλ 

ησλ νκάδσλ ζαο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπο

• Πάληα επίθαηξν κέζσ ησλ online ελεκεξώζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ

• Παγθόζκηα ππνζηήξημε από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

θαη εγγύεζε 2 εηώλ

ημανηικά πλεονεκηήμαηα
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ημεία κλειδιά πώληζηρ
Όιεο νη παξάκεηξνη θιεηδηά ζε έλα 

κηθξό κέγεζνο

Δύρξεζην ζύζηεκα

Οινθιεξσκέλε ιύζε γηα νκαδηθή 

θαη αηνκηθή παξαθνινύζεζε

Γηαρξνληθό

Δμππεξέηεζε πειαηώλ

Τν εκπηζηεύνληαη θνξπθαίνη 

ζύιινγνη θαη εζληθέο νκάδεο

• Ο πην κηθξόο πνκπόο παγθνζκίσο γηα νκαδηθά αζιήκαηα πςεινύ επηπέδνπ.

• Μεηξήζηε εθηεηακέλα θαη αθξηβή δεδνκέλα. Δλζσκαησκέλν GPS, αηζζεηήξαο θίλεζεο

(επηηαρπληόκεηξν, γπξνζθόπην, ςεθηαθή ππμίδα) κε επεμεξγαζία πςειήο ζπρλόηεηαο θαη 

θαξδηαθή ζπρλόηεηα κε αθξίβεηα θηύπν-θηύπν.

• Σν πην θνξεηό ζύζηεκα νκαδηθήο θαηαγξαθήο – Ο κηθξόηεξνο αηζζεηήξαο, 

δελ ρξεηάδεηαη βάζε ζηαζκόο

• Ζ θαηαγξαθή μεθηλά απηόκαηα θνξώληαο απιά ηνλ πνκπό.

• Γεδνκέλα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ θαη δηαζεζηκόηεηα άκεζεο αλάιπζεο κέζσ ηνπ iPad

• Όια θνξηίδνληαη θαη ζπγρξνλίδνληαη ζην Team Dock

• Γηαρείξηζε ζπλδπαζκώλ θαη δεδνκέλσλ όισλ ησλ νκάδσλ ζην ζύιινγν 

κε ηελ ππεξεζία Team Pro web.

Μνηξαζηείηε εύθνια ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο αλαθνξέο κε ην πξνπνλεηηθό πξνζσπηθό.

• Πξνζσπηθή, αζθαιήο ζύλδεζε γηα όιν ην πξνπνλεηηθό πξνζσπηθό 

θαη ππνζηήξημε γηα πνιιαπιέο νκάδεο

• Γείηε δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ην Team Pro iPad app γηα λα ιακβάλεηε απνθάζεηο 

θαη λα δίλεηε θαζνδήγεζε ελώ είζηε αθόκα ζηνλ πξνπνλεηηθό ρξόλν.

• Σν κόλν ζύζηεκα νκαδηθήο θαηαγξαθήο κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ηελ πξνζσπηθή 

θαηαγξαθή ηνπ θάζε παίθηε. 

Παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 24/7, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ ύπλνπ.

• Δλεκεξώζεηο ινγηζκηθνύ κέζσ iPad ηόζν γηα ηνπο αηζζεηήξεο όζν θαη γηα ην ζηαζκό

• Τπεξεζία Team Pro web θαη ελεκεξώζεηο ησλ app.

• Γηεζλήο εγγύεζε 2 εηώλ γηα ηνπο αηζζεηήξεο Pro θαη ηνλ ζηαζκό Pro Team Dock

• Τπνζηήξημε Polar b2bhelpdesk@polar.com.

• Ζ Polar απνηειεί ηνλ πην αμηόπηζην πάξνρν δεδνκέλσλ θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο 

γηα ζπιιόγνπο πςεινύ επηπέδνπ, εζληθέο νκάδεο ζε όια ηα γλσζηά νκαδηθά αζιήκαηα.

• Δηαηξηθή εηθόλα πνπ εκπλέεη εκπηζηνζύλε θαη δηαρξνληθόηεηα. 

Πεξίπνπ 40 έηε απνδεδεηγκέλεο πνηόηεηαο, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη παγθόζκηα εμππεξέηεζεο 

πειαηώλ Polar
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Χαπακηηπιζηικά Team Pro
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USB pins

πγρξνληζκόο δεδνκέλσλ 

ζηνλ ζηαζκό

ύζηημα Team Pro

Απεπζείαο ζύλδεζε

Internet
πγρξνληζκόο πξνπνλεηηθώλ 

θαη νκαδηθώλ δεδνκέλσλ

Υπεξεζία Team Pro web
Γηα πξνπνλεηέο νκάδσλ

Υπεξεζία Flow web
Γηα πξνζσπηθή πξόζβαζε παίθηε

ύνδεζη με ηοςρ πποζυπικούρ λογαπιαζμούρ 

Flow account ηυν παικηών (πποαιπεηικό)
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POALR TEAM PRO

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

• Καξδηαθή ζπρλόηεηα κε αθξίβεηα ρηύπν-ρηύπν

• Καηαγξαθή θίλεζεο κε αηζζεηήξεο πςειήο ζπρλόηεηαο

• GPS 10 Hz 

• Αλίρλεπζε θίλεζεο 200 Hz.

• Τερλνινγία αηζζεηήξσλ Polar fusion θαη αιγόξηζκνη

• Καηαγξάθεη ηαρύηεηα, απόζηαζε θαη επηηαρύλζεηο γηα δξνκηθά αγσλίζκαηα 

αθόκα θαη ζε εζσηεξηθό ρώξν

• Υςειή ζπλδεζηκόηεηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν

• Άκεζε ζύλδεζε κε bluetooth smart

• Δπέθηαζε εύξνπο ζύλδεζεο έσο 200 κέηξα

• Καηαγξαθή δεδνκέλσλ αθόκα θαη ζε  θαηαγξαθή εθηόο νξίσλ 

ζπλδεζηκόηεηαο

• FastFix κε assisted GPS

• Πξνζσπηθή θαηαγξαθή θαη Polar smart coaching

• ύλδεζε κε   πξνζσπηθή  24/7 δξαζηεξηόηεηα θαη πξνπόλεζε

• Πξνπνλεηηθή επηβάξπλζε θαη απνθαηάζηαζε

• Ζκεξήζηα δξαζηεξηόηεηα

• Ύπλνο θαη πνηόηεηα ύπλνπ
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Χαπακηηπιζηικά αιζθηηήπα (1/2)

• Δπεμεξγαζία πςειήο ζπρλόηεηαο

• GPS 10 Hz κε εζσηεξηθό επεμεξγαζηή

• Αλίρλεπζε θίλεζεο (επηηαρπληόκεηξν, γπξνζθόπην, ππμίδα) 

εζσηεξηθόο επεμεξγαζηήο 200 Hz.

• Ρπζκόο θαηαγξαθήο αλά 1 δεπηεξόιεπην

• Γεδνκέλα κέηξεζεο:

• Καξδηαθή ζπρλόηεηα (bpm, % ηεο max) 

θαη δηαζηήκαηα R-R (ms)

• Εώλεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο

(βάζεη ηνπ % ηεο max ή αλαεξόβηνπ θαησθιηνύ)

• Σαρύηεηα (km/h ή mph)

• Απόζηαζε (km ή mi)

• Απόζηαζε ζε δώλεο ηαρύηεηαο

• πξηλη (Αξηζκόο κέγηζησλ δξνκηθώλ επηηαρύλζεσλ)

• Ρπζκόο ηξεμίκαηνο (rpm)

• Σνπνζεζία (ζπληεηαγκέλεο GPS) ζε εμσηεξηθό ρώξν)

• Θεξκίδεο

• Πξνπνλεηηθόο όγθνο θαη ρξόλνο απνθαηάζηαζεο 

• Υπνζηήξημε πξνπόλεζεο ζε εζσηεξηθό ρώξν

• Καηαγξάθεη ηαρύηεηα, απόζηαζε θαη επηηάρπλζε 

γηα αζιήκαηα κε ηξέμηκν αθόκα θαη ζε θιεηζηό ρώξν. 

(αλίρλεπζε ηνπνζεζίαο κόλν ζε εμσηεξηθό ρώξν)
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• Μεηάδνζε Live data απεπζείαο από ην Team Pro iPad app.

• Λήςε δεδνκέλσλ από κεγάιε απόζηαζε. 

• Δύξνο έσο 200 κέηξα (εληόο νπηηθνύ πεδίνπ. 

• Ο αηζζεηήξαο θαηαγξάθεη ηηο παξακέηξνπο θιεηδηά ηεο απόδνζεο ηνπ παίθηε αθόκα θαη ζε εθηόο-πεδίνπ δηαιείκκαηα. 

πλνιηθή απόζηαζε, ρξόλν ζηηο δώλεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, απόζηαζε ζηηο δώλεο ηαρύηεηαο 

θαη ζπλνιηθό πξνπνλεηηθό όγθν ζηελ πξνπόλεζε.  

• Απηόκαηε θαηαγξαθή θαη Bluetooth έλαξμε & παύζε. 

• Φνξώληαο ηνλ πνκπό μεθηλά απηόκαηα ε κεηάδνζε θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ.  

• Αζθάιεηα

• Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη κόλν κε πηζηνπνίεζε από ηνλ πξνπνλεηή

• Δλεκεξσηηθή νζόλε LED

• Δκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ηνπ παίθηε, δεδνκέλα ζπγρξνληζκνύ, κπαηαξία θαη GPS.

• 10 ώξεο ιεηηνπξγίαο

• Δλεκέξσζε ινγηζκηθνύ

• Δλεκέξσζε ινγηζκηθνύ κέζσ iPad app όηαλ ν αηζζεηήξαο είλαη ζηε βάζε.

• Σπκβαηό κε Bluetooth Smart heart rate

• πκβαηό κε όιεο ηηο Bluetooth θαη Smart ζπζθεπέο Polar θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο. 

Άιιεο ζπζθεπέο εθηόο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο (ηαρύηεηα, απόζηαζε, θιπ)

εκθαλίδνληαη κόλν κέζσ ηνπ Team Pro app.

• Νέα θόθθηλε δώλε Polar 

• Οπέο ζηιηθόλεο θαη λέα αγθξάθα γηα ζηαζεξό δέζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα

• Ο πνκπόο είλαη ζπκβαηόο θαη κε ηηο ππόινηπεο δώλεο Polar. (Γελ είλαη ζπκβαηόο κε ηε δώλε ηνπ Team2 )

• Μηθξό κέγεζνο:

• Ύςνο:36 ρηι , Πιάηνο:68 ρηι.,  Βάζνο:13 ρηι.

Χαπακηηπιζηικά αιζθηηήπα (2/2)
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ηαθμόρ Polar Pro Team

• Σπκβαηό κε iPad
• Δγθεθξηκέλν αμεζνπάξ Apple iPad.

• 20 ζέζεηο πνκπώλ

• Σπγρξνλίζηε θαη θνξηίζηε ηα πάληα εύθνια
• πγρξνλίζηε ηα πξνπνλεηηθά δεδνκέλα 

ζπλδένληαο ηνπο πνκπνύο θαη ην iPad

• Φνξηίζηε ηνπο πνκπνύο.

Φόξηηζε ζε 3 ώξεο γηα άδεηνπο πνκπνύο

• Φνξηίδεη θαη ην iPad

• Ταπηόρξνλνο ζπγρξνληζκόο δεδνκέλσλ 

Data sync
• Ο ζηαζκόο δηαζέηεη εζσηεξηθή κπαηαξία 

γηα ππνζηήξημε ηνπ ζπγρξνληζκνύ δεδνκέλσλ 

αθόκα θαη όηαλ δελ είλαη ζηελ πξίδα.

• Μέγεζνο ζηαζκνύ Team Dock: 
• 356 ρηι. x 241 ρηι. x 49 ρηι.,  Βάξνο: 1,870 kg  
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Polar Team Pro Shirt, Q1 2017

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά

• Δθαξκνζηό ακάληθν αληξηθό κπινπδάθη

• Ύθαζκα απνβνιήο πγξαζίαο

• Δλζσκαησκέλε κέηξεζε θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο

• Θήθε αηζζεηήξα ζηελ πιάηε

• πκβαηό κε Team Pro θαη αηζζεηήξεο H7

• Πιέλεηαη ζην πιπληήξην ζηνπο 40 C , όρη ζηεγλσηήξην

• Μεγέζε: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

• Υξώκα: Αλνηρηό γθξη

Γηαζεζηκόηεηα δεηγκάησλ (TBC)

• December 2016

Έλαξμε πσιήζεσλ (TBC)

• Q1 2017

Δλδεηθηηθή ηηκή (TBC)

• €

Έμππλν κπινπδάθη κε ελζσκαησκέλε κέηξεζε θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο.

ρεδηαζκέλν γηα θαηαγξαθή απόδνζεο παίθηε κε ην Polar Team Pro. Ο αηζζεηήξαο θνπκπώλεη εύθνια ζην πίζσ 

θαη επάλσ  κέξνο ηεο πιάηεο ζε ζήθε όπνπ δηαηεξείηαη αζθαιήο αθόκα θαη ζηηο πην έληνλεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

αγώλα.

Σν κπινπδάθη δηαηίζεηαη ζε αλνηθηή απόρξσζε θαη πιηθό απνβνιήο ηεο πγξαζίαο ώζηε λα θνξηέηαη άλεηα αθόκα θαη 

όηαλ πξνπνλείζηε ζηε δέζηε.
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Διαδικηςακά ςπηπεζία Team Pro και iPad app
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Team Pro Web – Κύπιερ λειηοςπγίερ (1/4)

Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε νκαδηθώλ δεδνκέλσλ

• Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πνιιαπιώλ νκάδσλ θαη 

πξνπνλεηώλ κε πξνζσπηθνύο θσδηθνύο εηζόδνπ 

γηα εύθνιε πξόζβαζε θαη δηακνίξαζε δεδνκέλσλ.

• Ρπζκίζεηο νκάδσλ θαη παηθηώλ

• Πξνθίι αζιεηηθώλ νκάδσλ κε πξνζαξκνδόκελεο 

δώλεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο θαη ηαρύηεηαο.

• Λίζηα πξντόλησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ νξγαληζκό

Πξνπνλεηηθέο πεξηιήςεηο 

• Μεληαία, εβδνκαδηαία θαη εκεξήζηα απεηθόληζε. 

Δπηιέμηε γηα εκθάληζε πξνζσπηθνύ ή νκαδηθνύ 

εκεξνινγίνπ. 

• Γπλαηόηεηα αλαδήηεζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο 

πξνπνλεηηθώλ δεδνκέλσλ.

Γιώζζεο

• 16 γιώζζεο (όπσο θαη ζην flow.polar.com)
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Team Pro Web - Κύπιερ λειηοςπγίερ (2/4)
• Πεξίιεςε πξνπόλεζεο αλά παξάκεηξν

• Ηζρπξή αλάιπζε πξνπόλεζεο θαη ζπγθξίζεηο

• Δηο βάζνο αλάιπζε δεδνκέλσλ κε γξαθήκαηα θαη δπλαηόηεηα 

επηθέληξσζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ή θάζεηο.

• εκάλζεηο

• Αλάιπζε βάζεη ηνπνζεζίαο: Θεξκηθόο ράξηεο ή γξάθεκα.

• Καηαλνκή ηνπ πξνθίι ηεο πξνπόλεζεο  ζε γξαθήκαηα 

αλά δώλεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, ηαρύηεηαο ή αξηζκό ζπξηλη

• Γπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζε αξρεία csv

Θεξκηθόο ράξηεο:

• Απνηειεί κία νπηηθή απεηθόληζε ηεο ζέζεο ηνπ παίθηε/παηθηώλ 

ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.

• Ο ζεξκηθόο ράξηεο βαζίδεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ παίθηε 

ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν  Όζν πην «ζεξκό» ην ρξώκα,

ηόζν πην ζπρλά ν παίθηεο ήηαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε

• Ζ ζεξκηθή απεηθόληζε είλαη δηαζέζηκε ηόζν ζην web όζν θαη ζην app.

• Τπάξρεη δπλαηόηεηα εκθάληζεο ησλ δεδνκέλσλ ζέζεο 

είηε ζε δνξπθνξηθή απεηθόληζε είηε ζε απιή απεηθόληζε γεπέδνπ. 
Γηα λα γίλεη απηό ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νξίζεη ηηο γσλίεο ηνπ γεπέδνπ 

κε ηελ εθαξκνγή iPad app.
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Team Pro Web - Κύπιερ λειηοςπγίερ (3/4)

Γηακόξθσζε πξνπόλεζε θαη θάζεσλ

• «Κόςηε» ηελ πξνπόλεζε

(νξίζηε ζεκείν έλαξμεο θαη ηέινπο)

• Πξνζζέζηε & ηξνπνπνηείζηε ηηο θάζεηο
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Team Pro Web - Κύπιερ λειηοςπγίερ (4/4)

Μαθξνρξόληεο αλαθνξέο

• Με ηηο επηινγέο θίιηξσλ δεκηνπξγήζηε 

καθξνρξόληεο αλαθνξέο
• Δβδνκάδα, Μήλαο, Έηνο, 

Πξνζσπηθά επηιεγκέλε πεξίνδν

• Δπηιέμηε πνιινύο παίθηεο

• Δπηινγή δεδνκέλσλ

• Απνζήθεπζε πξνηύπσλ αλαθνξώλ

• Γπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ 

ζε αξρεία csv
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Team Pro iPad app – Κύπιερ λειηοςπγίερ 
• Αζθαιήο είζνδνο

• Τπνζηεξίδεη πνιιαπιέο νκάδεο

• πγρξνλίζηε δεδνκέλα νκάδαο θαη παηθηώλ κέζσ ηνπ team web

• Τπνζηεξίδεη πξνπόλεζε εθηόο ζύλδεζεο (δελ ρξεηάδεηαη ζύλδεζε 

internet γηα ηελ έλαξμε πξνπόλεζεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν)

• Γπλαηόηεηα απεηθόληζεο πεξίιεςεο πξνπόλεζεο ζε εβδνκαδηαία βάζε 

αιιά θαη πξνπνλεηηθό ηζηνξηθό δηαζέζηκν γηα πινήγεζε ζην app

• Απεπζείαο απεηθόληζε (νιόθιεξε ε νκάδα / ζύγθξηζε/ ιίζηα) 

κε εθηελή δεδνκέλα απόδνζεο:

• Καξδηαθή ζπρλόηεηα (bpm θαη % ηεο max)

• Απόζηαζε

• Αξηζκόο ζπξηλη

• Υξόλνο ζηηο δώλεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο

• Απόζηαζε ζηηο δώλεο ηαρύηεηαο

• Μέγηζηε ηαρύηεηα

• Όγθνο πξνπόλεζεο

• Πξνζζέζηε ζεκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο.

• Άκεζε παξνρή πεξηιήςεσλ ακέζσο κεηά ηελ πξνπόλεζε.

• Λεπηνκεξήο αλάιπζε κε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο παηθηώλ.

• Θεξκηθή απεηθόληζε γηα αλάιπζε ζέζεο.

• Δύθνινο ζπγρξνληζκόο δεδνκέλσλ ζηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία 

ζπλδένληαο ην iPad θαη ηνπο πνκπνύο ζηνλ ζηαζκό.
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ύγκπιζη Team Pro

με Team2 και Team app 
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Technical and data Team Pro Team2 Team app

Compatible sensors Polar Pro Polar Team2 Polar H7

Sensor connectivity Bluetooth Smart
Bluetooth classic,

5 kHz

Bluetooth Smart,

5 kHz

Real-time data iPad PC, via base station iPad

Range Up to 200 meters Up to 100 meters Up to 80 meters

Heart rate (bpm)

Heart rate variability (R-R) -

GPS - -

Motion sensor
(Accelerometer, gyroscope, digital compass)

- -

Speed, distance, Sprints, (accelerations), running  cadence - -

Player location - -

Indoor speed, distance, sprints and running cadence
(Running based sports only i.e. not for indoor cycling ή skating)

- -

Training load and recovery

Sensor memory Up to 72 hours Up to 48 hours -

Sensor data sync In Team Dock (USB) In Charger (Bluetooth) -

Recharging (from empty to full) 3 hours 24 hours
-

(coin cell battery)
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Software and ecosystem Team Pro Team2 Team app

Software and database solution Cloud based Local PC Local iPad app

Mobile app iPad - iPad

Multiple teams supported -

Multiple coaches access supported - -

Secured individual login - -

Customizable heart rate zones -

Customizable speed zones - -

Heart rate graph in training results

Heart rate analysis selection and zooming functions -

Speed, distance and sprints analysis functions - -

Location analysis with heat map - -

Phases -

Markers -

Export training session data (excel) -

Export raw data samples -

Long term reports (week, month, season) -

Option for player individual login - -

24/7 activity and recovery follow-up 

(requires personal Polar device i.e. V800, M400)
- -



CONFIDENTIAL

Παποςζίαζη ανηαγυνιζηών



CONFIDENTIAL

Ανηαγυνιζμόρ

Οη θπξηόηεξνη αληαγσληζηέο ζηελ αγνξά κε ζπζηήκαηα GPS θαη επηηαρπληόκεηξα.

• Catapult

• http://www.catapultsports.com/

• Απζηξαιία, ηδξύζεθε ην 2006

• Έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο πειάηεο από ηνπο αληαγσληζηέο

• ~1000 πειάηεο δηεζλώο (http://www.catapultsports.com/us/clients)

• GPSports

• http://gpsports.com/

• Απζηξαιία, ηδξύζεθε ην 2000

• Αγνξάζηεθε από ηελ Catapult ην 2014.

• STATSports

• http://statsports.ie/

• Ηξιαλδία, ηδξύζεθε ην 2009

• ~200 πειάηεο δηεζλώο (http://statsports.ie/clients/)

• Adidas micoach elite team system

• Σν ζύζηεκα εκθαλίζηεθε ην 2012

• Πειάηεο είλαη 100% νκάδεο θαη ζύιινγνη πνπ έρνπλ ζπόλζνξα ηελ Adidas .

• Οη ηηκέο ησλ ζπζηεκάησλ μεθηλνύλ από ~1000 € / γηα θάζε αηζζεηήξα (1 παίθηε).

• Έλα ηππηθό ζύζηεκα γηα όιε ηελ νκάδα θνζηίδεη +20000 € ελώ ε επέλδπζε κπνξεί λα θηάζεη έσο 

θαη ηα 100.000 € κε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή θαη άδεηεο.

• Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ θαξδηαθή ζπρλόηεηα κε ζύλδεζε Polar 5 kHz

http://www.catapultsports.com/
http://gpsports.com/
http://statsports.ie/
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Catapult
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GPSports
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Πλεονεκηήμαηα ηος PRO ένανηι ανηαγυνιζηών

• Μηθξό, ειαθξύ αιιά ηζρπξό. Ο αηζζεηήξαο πεξηιακβάλεη επεμεξγαζηή κε ηερλνινγία πςειήο ζπρλόηεηαο γηα κέηξεζε εθηεηακέλσλ δεδνκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη ηνπο ίδηεο δείθηεο απόδνζεο θαη αλάιπζεο γηα ηαρύηεηα, απόζηαζε, επηηαρύλζεηο θαη ζέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο.

• Αηζζεηήξαο όια ζε έλα. Σα άιια ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη επηπξόζζεηα γηιέθα θαη δώλεο γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο.

• Δύρξεζην. Απιή ξύζκηζε. Γελ ρξεηάδεηαη ζηαζκόο βάζε θαζώο ηα δεδνκέλα ιακβάλνληαη άκεζα από ην iPad θαη όια θνξηίδνπλ ζην team dock. 

Όια ηα ζπζηήκαηα ησλ αληαγσληζηώλ ρξεηάδνληαη νγθώδεηο βάζεηο κε ζηήζηκν θεξαίαο γηα ηε ιήςε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.

• Καηαπιεθηηθή ζπλδεζηκόηεηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. Σν εύξνο εθηείλεηαη έσο 200 κέηξα θαη ν πνκπόο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαγξάθεη 

δεδνκέλα θαη εθηόο εύξνπο

• Οινθιεξσκέλε ιύζε. Ζ Polar είλαη ε κνλε πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηόηεηαο θη απνθαηάζηαζεο 24/7 αθόκα θαη ηνπ ύπλνπ. 

Όια ζπλδένληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ cloud. (Υξεηάδεηαη V800, M400, A300 ή Loop θ.α.) 

• Γελ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ιήςε GPS. Ζ Polar ρξεζηκνπνηεί αιγόξηζκνπο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηαρύηεηαο, 

απόζηαζεο, επηηαρύλζεσλ ζε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ρώξν. Σα άιια ζπζηήκαηα βαζίδνληαη πιήξσο ζην GPS γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

δεδνκέλσλ απηώλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππόςε όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα κεγάια ζηάδηα απνηεινύλ πεξηβάιινληα κε πνιιέο 

δπζθνιίεο ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηερλνινγία GPS. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα κελ ππάξρεη νξαηόηεηα πξνο ηνλ νπξαλό θαη επνκέλσο θαθή ιήςε. 

(ΖΜΔΗΩΖ: Σα Catapult θαη Statsports πξνζθέξνπλ πνιύ κεγάινπ θόζηνπο ιύζεηο γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη ζε εζσηεξηθό ρώξν. 

Απηέο νη επηινγέο ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο πξνζαξκνγέο δηαθόξσλ ζηαζκώλ κέζα ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν.) 

• Παγθόζκηα ηερληθή ππνζηήξημε Polar.

• Υπνζηήξημε πνιιώλ γισζζώλ – Σν Team Pro είλαη δηαζέζηκν ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηνπ Flow 
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2000+
Teams Globally
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