
Výjimečný fitness měřič zaměřený na zdravý 
životní styl pomáhá posunout vaše snažení na 
další úroveň. Ivy je inspirován přírodou a navržený 
v moderním designu. Monitoruje reakce vašeho 
těla a poskytuje užitečné informace a pohled 
na to, jak vaše tělo reaguje na změny ve vašem 
životním stylu. 

IVY

Nejchytřejší šperk 
navržený ženami pro 
ženy!
#IvyByBellabeat

SKÓRE ODHODLANOSTI 
Odhodlanost reflektuje skutečnou psychologickou odezvu 
na životní styl a úsilí uživatele. Velmi důležité je sledovat ji 
dlouhodobě. 

MONITORING SRDEČNÍHO RYTMU 
Ivy sleduje srdeční rytmus během dne a noci a poskytuje 
přehled jeho změn.

MONITORING SRDEČNÍ KOHERENCE 
Srdeční koherence je propojení dýchání a srdečního 
rytmu.

DECHOVÉ CYKLY 
Během noci měří Ivy měří počet nádechů a výdechů za 
minutu. 

SKÓRE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
Objevte detailní pohled na všechny parametry zdravého 
životního stylu a zjistěte, které potřebují zlepšení. 

MONITORING AKTIVIT 
Sledujte, kolik za den ujdete kroků, jakou vzdálenost 
zdoláte, kolik kalorií spálíte, kolik minut jste aktivní a jak 
intenzivní je váš trénink.

AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁNÍ AKTIVITY 
Ivy automaticky rozpozná, kdy běžíte, a poskytne 
parametry pro danou aktivitu.

AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ SPÁNKU 
Ivy automaticky monitoruje váš spánek, takže máte 
přehled o tom, jak dlouho a dobře spíte. Zjistíte poměr 
lehkého a hlubokého spánku za každou noc a dozvíte se 
více o kvalitě svého spánku. 

SLEDOVÁNÍ PITNÉHO REŽIMU 
Monitoring pitného režimu přímo v aplikaci umožňuje 
sledovat váš denní přísun tekutin.

AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZACE
Ivy se automaticky synchronizuje s aplikací Bellabeat, 
takže je vždy připraven. 

VODĚODOLNOST 
IP68 znamená, že ji můžete v klidu nosit během 
sprchování.

DOBÍJENÍ 
Baterie vydrží až 8 dní a můžete ji dobít pomocí nabíječky, 
která je součástí balení. 

MEDITACE 
Relaxujte pomocí řízených meditačních cvičení přímo 
v aplikaci.

REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ & CYKLUS
Funkce sledování menstruačního cyklu vám pomůže 
monitorovat minulé, současné i budoucí cykly, ovulaci 
a plodné dny. Sledujte všechny fáze svého menstruačního 
cyklu a mějte pod kontrolou symptomy a nálady. 



SOFISTIKOVANÝ DESIGN, VÝJIMEČNÁ 
TECHNOLOGIE
Ivy je inspirován energií, silou a elegancí rostliny břečťanu 
a vyznačuje se moderním, elegantním designem s nádechem 
neotřelosti. Je vyroben z hypoalergenní nerezové oceli, 
ABS termoplastické pryskyřice a měkkého silikonu. Ivy je 
voděodolný a výjimečně stylový v každé situaci – noste jej do 
kanceláře, na romantickou večeři, hodinu jógy i v ložnici. 

NECHTE SVÉ TĚLO MLUVIT ZA SEBE
Ivy monitoruje signály vašeho těla, buduje si znalost vašich 
návyků během dne a poskytuje ucelený pohled na váš stav – 
signalizuje kapacitu fungovat na úrovni psychické, emoční i 
fyzické. Díky sledování reakcí těla vám Ivy pomáhá zůstávat 
na vrcholu vašich sil a objevit oblasti, na kterých je třeba 
zapracovat, abyste se cítila lépe fyzicky i psychicky. 

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, VE VAŠÍ DLANI
Prohlédněte si detailní statistiky stavu vašeho těla – srdeční 
rytmus, klidový srdeční rytmus, srdeční koherence, dechový 
rytmus, skóre zdravého životního stylu, aktivita, spánek, 
hydratace, mindfulness a reprodukční zdraví. Získejte 
informace o tom, které aktivity mají opravdový a měřitelný 
dopad na zlepšení vašeho stavu pomocí měřiče, který ladí 
s vaším životem i stylem. Kdo říká, že nemůžete mít oboje?  

PRÉMIOVÉ ČLENSTVÍ BELLABEAT
Staňte se součástí prémiového klubu v aplikaci Bellabeat a 
získejte přístup 24/7 k personalizovanému a kompletnímu 
průvodci stavu vašeho těla a mysli, který je založen na 
vašich aktivitách a rutině během dne, cílech 
a menstruačním cyklu.

KOMPATIBILITA
Ivy funguje s iOS 11.0 a vyššími verzemi, Android 6.0 
a vyššími verzemi.

BARVY
 

Jak Ivy funguje  
Pomocí sofistikované senzorické technologie 
sleduje Ivy reakce vašeho těla a poskytuje 
pohled na jeho fungování a na to, jak reaguje 
na změny životního stylu a osobní péče. Díky 
automatické synchronizaci a baterii, která vydrží 
až 8 dní, jej můžete nosit během dne i noci.  
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