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Spoločnosť SYNETICS s.r.o, distribútor produktov Withings, uvádza na slovenský trh nové hi- 

tech produkty pre  životný štýl, zdravie a fitnes, ktoré  sú špeciálne vyvinuté pre iOS zariadenia 

(iPhone/iPod/iPad).

Withings Wireless Scale WS-30 je  nová inteligentná 

váha s pripojením na Internet cez Wifi a s priamou 

komunikáciou s iOS zariadeniami cez Bluetooth Smart. 

Vyznačuje sa  jednoduchým nastavením bez PC priamo z 

mobilu alebo tabletu. Má integrovanú technológiu Position 

Control pre presné a rýchle váženie. 

Withings Smart Kid Scale je  inteligentná váha pre 

deti, ktorá váži s vysokou presnosťou na 10 gramov. K 

dispozícii je bezplatná  aplikácia pre mamičky so 

záznamom dojčenia, ktorá umožňuje vidieť ako dodaná 

výživa  ovplyvnila rast dieťaťa. Váha má odnímateľnú 

kolísku, takže ju môže dieťa používať keď vyrastie pre 

váženie do 25kg. 

Withings Smart Body Analyzer je nástupcom váhy 

Wifi Body Scale  a prináša okrem sledovania hmotnosti, 

BMI a telesného tuku aj sledovanie činnosti srdca a  kvality 

ovzdušia  v miestnosti. Rovnako ako ostatné inteligentné 

váhy aj Smart Body Analyzer disponuje  technológiou 

Position Control a pripojením cez Wifi a Bluetooth.

Withings Smart Activity Tracker je  miniatúrne 

zariadenie so zanedbateľnou hmotnosťou, ktoré 

zaznamenáva počet spálených kalórií, prejdených 

krokov, schodov, prejdenú vzdialenosť, monitoruje 

činnosť srdca a kvalitu spánku. Namerané údaje 

automaticky odosiela cez Bluetooth.

Withings Smart Baby Monitor prichádza  v roku 2013 

s viacerými inováciami a nižšou cenou. Kompatibilita 

bola rozšírená aj pre mobily a  tablety s OS Android a 

baby monitor umožňuje  neobmedzené monitorovanie 

odkiaľkoľvek. 



Aplikácie Withings

Veľkou výhodou ekosystému Withings je, že 

všetky namerané  údaje či už  z inteligentných 

váh, sledovača aktivity alebo tlakomera Blood 

Pressure Monitor majú používatelia k  dispozícii 

na jednom  mieste, v jednej aplikácii, kde môžu 

sledovať vplyv športových aktivít a  pohybu na 

svoju hmotnosť alebo činnosť srdca. Namerané 

údaje je možné automaticky exportovať do viac ako 60 partnerských aplikácií alebo naopak z 

fitness aplikácii je možné importovať údaje do aplikácie Withings.

iZdravie

Spoločnosť SYNETICS s.r.o. Pripravila pre používateľov informačnú stránku iZdravie o 

samovyšetrení a starostlivosti o  seba. Taktiež poskytuje podporu a  konzultácie, ktoré umožnia 

používateľom využiť zakúpené produkty na dosiahnutie svojich cieľov.  

O spoločnosti SYNETICS s.r.o.

SYNETICS s.r.o. sa  špecializuje na predaj mobilných zariadení - notebooky, PDA, smartfóny, 

GPS navigácie, príslušenstva pre tieto zariadenia a mobilné aplikácie.
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