Warszawa, 9 listopada 2018
Informacja prasowa

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip na wyprzedaży błyskawicznej w Mi-home.pl

W najbliższy poniedziałek, 12 listopada, smartwatch Xiaomi Amazfit Bip z GPS, pulsometrem
i bardzo długim czasem pracy na baterii będzie dostępny w specjalnej cenie na wyprzedaży
błyskawicznej w Mi-home.pl.
Cena zegarka, dostępnego w kolorze białym, czerwonym i zielonym, zostanie obniżona z 329
do 259 zł. Urządzenie wyposażono w moduł GPS i GLONASS, zapewniający dokładną lokalizację
urządzenia. Smartwatch umożliwia pomiar pulsu (według wskazań czujnika optycznego), a
także analizę snu. Ponadto, Xiaomi Amazfit Bip oferuje użytkownikowi kompas, barometr (do
pomiaru wysokości) oraz trzyosiowy akcelerometr.
Tym, co zdecydowanie wyróżnia nowego smartwatcha na tle konkurencyjnych rozwiązań, jest
bardzo długi czas pracy na baterii – nawet do 45 dni. Z kolei w stanie gotowości Xiaomi Amazfit
Bip może działać aż cztery miesiące bez ładowania. Urządzenie jest przy tym niezwykle lekkie,
waży zaledwie 32 gramy, dzięki czemu noszenie go na nadgarstku jest wyjątkowo komfortowe.
Wygodna obsługa zegarka jest możliwa dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej
1,28 cala, pokrytemu odpornym szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji. Amazfit Bip
spełnia przy tym normę IP68. Oznacza to, że jest odporny na kurz i zachlapanie, co przyda się
podczas biegania lub jazdy na rowerze w deszczu.
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Smartwatch wyświetla powiadomienia o połączeniach i wiadomościach przychodzących na
sparowanego smartfona, a także powiadomienia z aplikacji. Do wyświetlania szczegółowych
danych treningowych i zmiany ustawień zegarka służy aplikacja Mi Fit, dostępna na urządzenia
z systemem Android i iOS.
Oferta specjalna będzie dostępna 12 listopada od godziny 10:00 do północy lub do wyczerpania
zapasów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Mi-home.pl i na facebookowym profilu
autoryzowanego warszawskiego Mi Store: www.facebook.com/mistore.warszawa.

O ABC Data S.A.
ABC Data S.A. jest wiodącym dostawcą sprzętu i usług IT oraz elektroniki użytkowej w regionie CEE. Jako
jedyna firma w branży działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka z
powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty z
obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy
obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W
latach 2009 – 2017 ABC Data została siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży,
nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski
została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od
2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O Xiaomi
Firmę Xiaomi założył w 2010 roku Lei Jun. Wierzy on, że technologia wysokiej jakości nie musi kosztować
fortuny. W tym duchu też tworzymy i oferujemy niezwykłe urządzenia, oprogramowanie oraz usługi
internetowe dla i z pomocą fanów Mi. Ich opinie uwzględniliśmy przy produkcji m.in. Mi Note Pro, Mi
Note, Mi 5, Redmi Note 3, Mi TV czy Mi Band. Dzięki sprzedaży ponad 70 milionów smartfonów w 2015
r. i udostępnieniu swoich produktów w takich państwach jak Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja,
Filipiny, Indie, Indonezja i Brazylia, Xiaomi rozwija swoją działalność na całym świecie, stając się tym
samym globalną marką.
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