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Suunto Connected -tuoteperheellä treenien ja reittien seuraaminen, 
analysoiminen, elävöittäminen ja jakaminen nousevat uudelle tasolle  

Syyskuussa julkaistava Suunto Connected -mallisto tarjoaa kompaktin paketin tositreenaajalle, 
urheilijalle sekä outdoor-aktiiville. Suunnon ensimmäiseen Bluetooth® Smart -yhteensopivaan 
mallistoon kuuluvat uusi Suunto Movescount App, Suunto Ambit3 Peak ja Suunto Ambit3 Sport 
GPS-kellot sekä sykettä tehokkaasti mittaava Suunto Smart Sensor. 
 
Ensimmäinen, vuonna 2012 julkaistu, Suunto Ambit GPS-kello tarjosi odotettuja 
seurantatoimintoja outdoor-aktiiveille ja tavoitteelliseen harjoitteluun tähtääville.  Uudet Suunto 
Ambit3 Peak ja Suunto Ambit3 Sport GPS-kellot jatkavat tätä perinnettä mitaten ja keräten dataa 
treeneistä ja reiteistä. Lisäksi ilmaisella Suunto Movescount App -sovelluksella tiedot voi ladata 
älypuhelimeen. Sovelluksella voi myös vaihtaa kellon asetuksia, saada puhelimen viestejä kelloon, 
kuvata ja dokumentoida sekä jakaa suorituksiasi langattomasti pitkin matkaa koska ja missä 
tahansa. Suunto Movescount App -sovellusta voi käyttää myös omana työkalunaan seikkailujesi 
seuraamiseksi ja jakamiseksi.  
 

Suunto Movescount App iPhoneen ja iPadille 

Ilmainen Suunto Movescount App -sovellus muodostaa Suunto Connected -tuoteperheen ytimen.  
Sovellus tarjoaa nopean ja helpon keinon seurata ja analysoida treenejä. Sitä voi käyttää sekä 
Suunto-kellon kanssa että itsenäisesti ilman kelloa. Suunto Movescount App -sovellus on 
ladattavissa 1.9.2014 lähtien App Storesta. Sovellus on aluksi saatavilla iPhoneen sekä iPadille. 
Sovelluksen saatavuudesta Androidille ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Enemmän irti harjoittelusta – koe parhaat suorituksesi uudelleen ja jaa ne muille 

Suunto Movescount App -sovelluksen avulla aktiivinen liikkuja pääsee tekemään kuvayhteenvetoja 
vauhdistaan, kuljetusta matkasta sekä muista seurattavista tiedoista. Kuvat voi edelleen ajakaa 
kätevästi sovelluksen avulla muiden kanssa. Harjoituksestaan saa napin painalluksella Suunto 
Movien eli kuljetusta matkasta tehdyn graafisen 3D-kartan, jossa näkyy suorituksen kohokohdat 
sekä reitin varrelta mahdollisesti otetut kuvat. Suunto Movien voi myös luoda aiemmista 
suorituksista edellyttäen että ne löytyvät Movescountista. Espanjalaisen monilajiharrastaja Kilian 
Jornetin Denalin kansallispuistoon suuntautuvasta reissusta tehty Suunto Movie on katsottavissa 
osoitteessa Kilian's Suunto Movie.  
 
Smart Mobile Connection Suunto Ambit3 -kelloille 

Suunto Movescount App -sovellus ja Suunto Ambit3 -kello muodostavat lyömättömän parin, jonka 
ansiosta treenaaja saa käyttöönsä uusia toimintomahdollisuuksia. Sovelluksen avulla treenaaja voi 
ladata suorituksensa Ambit3-kellostaan iPhoneensa ja iPadille sekä muun muassa päivittää kellon  

https://www.youtube.com/watch?v=M_8a8r3c-dM
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asetuksia ja GPS-tietoja. Treenaaja näkee kellostaan myös kuka soittaa sekä tiedon tekstiviesteistä. 
Näin harjoitusta ei tarvitse turhaan keskeyttää. Pyöräilijä voi puolestaan kiinnittää puhelimensa 
pyörään ja Suunto Movescount App -sovelluksen ansiosta näyttää puhelimen näytöllä kellonsa 
tiedot.  
 

Suunto Ambit3 GPS -kellot 
 
Suunto Ambit3 Sport soveltuu erityisesti juoksemiseen, uimiseen ja pyöräilyyn 

Uusi Suunto Ambit3 Sport -kello tukee erityisesti juoksijan, uimarin sekä pyöräilijän sekä 
monilajiharrastajien treenaamista. Kello tarjoaa tarkan tiedon harjoittelun tahdista ja reitistä sekä 
sykkeestä, jotta suorituksensa voi tehdä ideaalilla sykevälillä. Ambit2 S:stä tuttujen toimintojen 
lisäksi Ambit3 Sportissa on:  

 Toiminto, jonka avulla uimari voi seurata 
sykettään uidessa. Uusi Suunto Smart Sensorilla 
varustettu sykevyö, joka myydään Ambit3 Sport 
HR:n kanssa, tallentaa sydämen sykkeen uidessa 
ja siirtää sen Ambit3 Sport -kelloon kun uimari 
poistuu vedestä.  

 Palautusaika ja aktiivisuuden seuranta: Ambit3 
Sportia voi käyttää päivittäisen aktiivisuuden seurantaan, joka tekee 
kokonaispalautumisaikasi ennustamisesta entistä tarkempaa.  

 
Suunto Ambit3 Peak – urheiluun ja seikkailemiseen 

Suunto Ambit -malliston lippulaivamalli on Suunto Ambit3 Peak, joka 
seuraa palkittua Suunto Ambit2:sta. Tämä kello on intohimoisen 
urheilijan ja outdoor-aktiivin valinta. Kellossa on Suuntoon yhdistetyt 
outdoor-toiminnot kuten reittinavigointi, barometri, FusedAlti™-
teknologialla varustettu korkeusmittari, 3D-kompassi sekä Suunto 
Ambit3 Sportin ominaisuudet.  
 
Suunto Ambit3 Peakin akun kesto on kaksinkertainen (50 tuntia GPS-moodissa) Ambit3 Sportiin 
verrattuna. Se mukautuu muotoilultaan moneen menoon. Kellon kuori on lasikuituvahvisteinen ja 
etupaneeli ruostumatonta terästä. Sapphire-mallissa kellon toimintoja suojaa äärimmäisen 
kestävä safiirikristallinen lasi. 
 

Uusi Suunto Smart Sensor entistä tarkempaan sykeseurantaan 

Kellon kanssa samaan aikaan Suunto julkistaa uuden ratkaisunsa sydämen sykkeen seuraamiseksi. 
Suunto Smart Sensorissa on markkinoiden pienin Bluetooth® Smart -sensori, joka seuraa sydämen 
sykettä tarkasti treenaajan käyttömukavuudesta tinkimättä. Movesense™-teknologiaa hyödyntävä 
Suunto Smart Sensor voidaan kiinnittää uuteen Suunto-sykevyöhön tai vastaavaan. Suunto-
sykevyöhön kiinnitettäessä Suunto Smart Sensor voi tallentaa nyt myös uimarin treenit vedessä.  
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Sensorin tallentamat tiedot siirtyvät langattomasti uimarin Suunto Ambit3 -kelloon tai muuhun 
älylaitteeseen. Suunto Movescount App -sovelluksen avulla. Suunto Smart Sensor ja vyö kuuluvat 
Suunto Ambit3 Peak ja Ambit3 Sport HR -malleihin. Vyön voi ostaa myös erikseen ja sitä voi 
käyttää Suunto Movescount App -sovelluksen tai muiden Bluetooth® Smart -yhteensopivien 
laitteiden kanssa.  
 
Suunto Ambit3 Sport ja Ambit3 Peak, Suunto Smart Sensor ja uusi sykevyö sekä ilmainen Suunto 
Movescount App ovat saatavilla maailmanlaajuisesti syyskuussa 2014. 
 
 
Lisätiedot: 

Amer Sports Suomi Oy, Vesa Toivonen, vesa.toivonen@amersports.com, p. 050 368 4151 
Republic of Communications Oy, Saima Ritonummi, saima.ritonummi@republic.fi, p. 050 373 5048 
 
 
Tietoa Suunnosta  

Suunnon perusti vuonna 1936 Tuomas Vohlonen, suomalainen suunnistaja ja nestetäytteisen 
maastokompassin keksijä. Siitä lähtien Suunto on ollut innovatiivinen edelläkävijä ja kehittänyt 
urheilukelloja, sukellustietokoneita ja muita toiminnallisia laitteita, joita urheilijat ja seikkailijat käyttävät 
kaikkialla maailmassa. Suunto tarjoaa seikkailuun tarvittavat laitteet, joista huokuu myös oikeaa asennetta 
uusiin aluevaltauksiin – vuorenhuipulta meren syvyyksiin.  
Suunnon pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Vantaalla. Yrityksellä on yli 400 työntekijää eri puolilla maailmaa, 
ja Suunto-tuotteita myydään yli sadassa maassa. Yhtiö on Amer Sports Oyj:n tytäryhtiö, ja sen sisaryhtiöitä 
ovat Salomon, Arc'teryx, Atomic, Wilson, Precor ja Mavic.  
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