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Bracelete para monitoramento de frequência cardíaca 
com Display de Zonas  de Intensidade agora na sua 
versão 2.0.

A solução mais moderna e funcional para monitorar 
frequência cardíaca.

ÚNICO PARA TREINOS DE FORÇA, HIIT, CROSSFIT 
OU DIVERSAS MODALIDADES!

MYBEAT 2.0



Muito mais confortável e higiênico do que as cintas de 
peito. Prático e fácil de lavar e trocar.

Led colorido representando as Zonas de Intensidade. 
Permite visualizar a zona de intensidade de forma 
prática, independente de sistemas. 

MUITO MAIS
FUNCIONAL



Sensor ultra preciso, usado na área medica e projetado 
especialmente para atividades físicas, permite captar 
com precisão a pulsação sanguínea através das veias, 
sem interferência e com consistência independente do 
exercício.

O MAIS PRECISO
E POTENTE



Possui um acelerômetro e uma biblioteca de centenas de movimentos e 
exercícios, para corrigir as alterações da captação e entender examente 
qual exercício está sendo realizado para fazer a leitura correta dos dados. 
Capta perfeitamente, até mesmo em exercícios mais exigentes.

O ÚNICO
PROJETADO
PARA TREINOS
DE FORÇA E HIIT



DESIGN 
EFICIENTE
As opções disponíveis no mercado, possuem design ineficiente que 
prejudica o isolamento da luminosidade externa, e por consequência 
a precisão em exercícios de força.

Novo design de pulseira ergonômetro, retentor de suor e ajustável.

NOVA PULSEIRA 



1. USO DO BRACELETE SEM CONEXÃO
Pode ser utilizado sem app ou sistema, visualizando a 
zona de intensidade somente através dos LEDs coloridos.

MODOS DE USO



O aluno poderá baixar o App "My Beat 2.0" disponível 
gratuitamente. Com o app ele poderá:  

- Configurar seu Mybeat com seus dados pessoais 
 
- Acompanhar as zonas de intensidade de seu treino 

- Acompanhar quanto tempo esta em cada zona de in-
tensidade 

- Acompanhar a quantidade de calorias gastas e o re-
sultado

- Salvar histórico de treino 

- Compartilhar seu treino.

APP DO ALUNO
2. USO CONECTADO COM O



3. USO CONECTADO EM GRUPO
Sistema Completo, Prático e Ilimitado para treinos em grupo.  
Permite:
 
- Acompanhar as zonas de intensidade de seus alunos simulta-
neamente 

- Acompanhar Individualmente quanto tempo os alunos fica-
ram em cada zona de intensidade

- Acompanhar os resultados do time

- Rankear quem foi o aluno que perdeu mais calorias . 

Diferencial exclusivo: O cadastro do aluno é realizado por ele 
mesmo, automaticamente através do app individual. Dispensa 
sta�s e Economiza tempo com cadastro!



ZONA DE INTENSIDADE DO MYBEAT

Zona de repouso:  Preto1 < 50% 
Zona 1: Cinza 50% – 57%          
Zona 2: Azul 58% – 65%
Zona 3: Verde 66% – 75%
Zona 4: Amarela 76% – 83%
Zona 5: Laranja 84% – 91%
Zona 6: Vermelho ≥ 92%
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