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Fitbit presenterar idag programuppdateringar med utökade notisfunktioner, nya klockdisplayer och rörelsepåminnelse även för
Fitbit Blaze. Dessutom lanseras nya designsamarbeten med  PUBLIC SCHOOL och Tory Burch inklusive nya accessoarer under
namnet Special Edition Gold Series. 

Fitbit (NYSE;FIT), global ledare inom "Connected health & fitness", lanserar idag nya programuppdateringar för Fitbit Blaze, vilket inkluderar
förbättrade funktioner för notiser och meddelanden, rörelsepåminnelsen Reminders to Move samt nya klockdisplayer för att uppnå en ännu
smartare, mer motiverande och personlig träningsupplevelse. Fitbit presenterar också en ny stilfull design på storsäljarna Fitbit Alta
och Fitbit Blaze vilket innefattar en specialutgåva i guld samt lyxigare finish på själva produkten.  Dessutom presenteras nya
designsamarbeten med de ledande modevmärkena PUBLIC SCHOOL och Tory Burch med nya tillbehör och accessoarer under
namnet Special Edition Gold Series.  

Fitbit Alta och Fitbit Blaze har sedan lanseringen förra året blivit toppsäljare inom sin kategori, enligt NDP Group. Under andra kvartalet 2016
var Fitbit Blaze den mest sålda fitness-klockan i USA och under samma period var Fitbit Alta den näst mest sålda aktivitetsmätaren
efter Charge HR™[1]. Både Alta och Blaze rankas högt med minst 4 stjärnor vardera på sajten Amazon [2]. 

Att skapa produkter som konsumenterna älskar och ser som nödvändiga i sina liv handlar lika mycket om att förbättra de innovativa
egenskaperna hos produkten, som att designa något som passar till deras garderob, livsstil och sinnesstämning. Blaze senaste
programuppdatering ska ge användaren motivation och en mer personlig anpassning, så att man kan hålla sig uppkopplad mot de
smarta funktioner som betyder mest för en. Kombinerat med de nya designmöjligheterna för både Blaze och Alta, fortsätter vi att bygga
på populariteten hos våra produkter genom fler val av design och egenskaper som förbättrar användbarheten, så att man kan använda
enheterna både dag och natt, säger Tim Rosa, vice vd för Fitbit Global Marketing.



Den smarta fitnessklockan blir smartare och mer motiverande 

Fitbit kommer att lansera nya funktioner i september till alla användare via en kostnadsfri programuppdatering för Fitbit Blaze. Den kommer att
stärka din träningsupplevelse genom att hjälpa dig att vara aktiv och uppkopplad till det du behöver samt ge dig nya sätt att anpassa
din aktivitetsmätare.  

Reminders to Move - Hjälper dig att hålla dig aktiv och minskar tiden för stillasittande. Nu finns en on-display där du kan se dina
framsteg i realtid och meddelande- och vibrationsuppmaningar som kan anpassas efter ditt specifika schema. De motiverar dig till att nå
ditt minimimål på 250 steg varje timme (ungefär 2-3 minuters promenad) och gratulerar dig när du når målet. 
  
Utökade smarta notiser – Nu kan meddelanden från din smartphone levereras till din enhet som visas på skärmen med ett vibrerande
ljud. Notiser från Facebook, Gmail, Instagram, Skype, Slack, Snapchat, WeChat, WhatsApp m.fl. kan visas på din enhet och du har
möjlighet att själv ställa in vilka meddelande du vill ta emot.  
 
Nya klockdisplayer – Ger dig fler möjligheter att ändra utseende på din enhet. Med fem nya klock-displayer, som nu totalt blir nio, kan du
göra din Blaze mer personlig.  

Special Edition Gold Series - mer mångsidig för att passa din stil 

Fitbit utökar sin produktlinje för Fitbit Alta och Fitbit Blaze med Special Edition Gold Series där ytan är pläterad i 22-karats guld för ökad
elegans. Nya läderband och nylonband kommer också att vara tillgängliga för Fitbit Blaze.    

Alta Special Edition Gold Series (1499 SEK) – En handpolerad blank aktivitetsmätare som kommer i färgerna svart och klassiskt
rosa. Du kan också omvandla din aktivitetsmätare till ett smycke
med Alta Luxe Metal Bangle pläterat i guld av rostfritt stål (1249 SEK).
 
Alta Luxe Metal Bangle i handpolerat silver av rostfritt stål (849 SEK) går att kombinera med din Fitbit Alta i silver.  
 
Blaze Special Edition Gold Series (2349 SEK) – kommer med en ram av matt guld i rostfritt stål med ett tunt avsmalnande rosa
armband, för den som vill ha en nättare profil. Du kan också kombinera din Blaze med det guldinramade, svarta eller rosa smala
armbandet (949 SEK).
 
Andra tillbehör till Fitbit Blaze är det nya smala läderarmbandet färgen kamel som ramas in med rostfritt stål i silver (849 SEK) och nya
fritidskollektionen med nylonarmband i färgerna kaki och oliv (499 SEK utan ram). 

Nya designsamarbeten för accessoarer  
Fitbit fortsätter att satsa på samarbeten med ledande modedesigners och varumärken, i syfte att låta dig få uttrycka din personliga stil i
samband med ditt aktiva och hälsosamma liv. Du ska nämligen inte behöva välja mellan hälsa och stil.  

PUBLIC SCHOOL for Fitbit lanserades på Fashion Week i New York i februari. I kollektionen blandas catwalk-mode med edgy, urban street-
stil i lättillgängliga lyxkreationer. Tillbehör till Fitbit Alta inkluderar: 

Axis Accessory Band (pris kommer snart i SEK): Inspirerat av fart, kraft och rörelse. Ett klockarmband i handpolerat rostfritt stål som
erbjuder en icke-traditionell version av en klassisk tidmätare. 
 
Type III Paracord Bracelet (pris kommer snart i SEK): Flätat svart militärinspirerat nylonarmband som mixar sportigt med robust.  
 
WNL Print Band (pris kommer snart i SEK): Ett elegant helsvart armband präglat av PUBLIC SCHOOL’s mantra
”When Nobody´s Looking”, ignorera andra och bara kör.
 
Quill Print Band (pris kommer snart i SEK) Har PUBLIC SCHOOL´s ikoniska mönster med fjädrar och med färgen oliv för en vass men
ändå lågmäld stil, perfekt för ett träningspass eller en utekväll.
 
De efterlängtade produkterna med design från PUBLIC SCHOOL kommer finnas tillgängliga för förbeställning på Fitbit.com i oktober och
hos utvalda återförsäljare i november. De mönstrade armbanden kommer finnas tillgängliga under 2017.

Under 2017 kommer Tory Burch och Fitbit fortsätta sitt samarbete med nya unika stilar och metallkedjor. Den pojkflickiga stilen som är
ikonisk för Tory Burch reflekteras i kollektionen och gör Fitbit Alta till en stilfull super-chic accessoar att ha på jobbet eller till helgen, på dagen
såväl som på kvällen. Sedan Fitbit Flex Collection lanserades 2014 har den rosade kollektionen Tory Burch for Fitbit fått bra respons för den
perfekta balansen mellan fitness och mode.

Tillgänglighet

Fitbit Alta och Blaze Special Edition Gold Series och de ovan nämnda accessoarerna från Fitbit finns att köpa idag på Fitbit.com och ett urval
kommer att finnas hos svenska återförsäljare i september.

Fitbit presenterar även idag två nya produkter; Fitbit Charge 2™ och Fitbit Flex 2™ , liksom Fitbit Adventures - en ny upplevelserik utmaning i
Fitbit® appen som finns tillgänglig i Fitbits alla produkter; se detaljer på www.fitbit.com/press . För mer information om Fitbits produkter och
tjänster besök www.fitbit.com.

Presskontakt Fitbit Sverige

Josefine Månsson, Andréasson PR, mob: 073-074 90 60, e-post: josefine.mansson@anpr.se

Bilder på Fitbits produkter och funktioner kan hämtas från:
https://investor.fitbit.com/press/press-kit/

Om Fitbit 
Fitbit utvecklar produkter som registrerar hälsa och träning och inspirerar människor att leva ett hälsosammare, mer aktivt liv. Som ledande
aktör inom den snabbt växande kategorin hälsa och träning består Fitbits sortiment av prisbelönta produkter inklusive Fitbit Surge



®, Fitbit Blaze™, Fitbit Charge 2™, Fitbit Charge HR™, Alta™, Fitbit Charge™, Fitbit Flex 2™, Fitbit Flex®, Fitbit One® och Fitbit Zip®, samt
smartvågen Aria®. Fitbits produkter säljs av mer än 54 000 återförsäljare i 64 länder. Fitbit Group Health använder kraften i Fitbits
aktivitetsmätare, programvara och tjänster för att kunna ge innovativa lösningar för företagshälsa, vikthantering, försäkring och klinisk
forskning.

Fitbit och Fitbit logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Fitbit, Inc. i USA och i andra länder. Alla tredje-parts
varumärken, servicemärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.

Mer information om Fitbits produkter och tjänster finns på www.fitbit.com.

Följ oss på Facebook, Twitter eller Instagram.

 

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements, within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of
1995, that involve risks and uncertainties including, among other things, statements regarding Fitbit’s partnerships with PUBLIC SCHOOL and Tory Burch
and the future retail availability of designer collection accessories. These forward-looking statements are only predictions and may differ materially from
actual results due to a variety of factors, including the effects of the highly competitive market in which we operate, including competition from much larger
technology companies; any inability to successfully develop and introduce new products, features, and services or enhance existing products and services;
product liability issues, security breaches or other defects; and other factors discussed under the heading “Risk Factors” in our most recent report on Form
10-Q filed with the Securities and Exchange Commission. All forward-looking statements contained herein are based on information available to us as of
the date hereof and we do not assume any obligation to update these statements as a result of new information or future events.
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