
Smarta sportklockan Fitbit Ionic samt trådlösa hörlurarna Fitbit Flyer snart ute i butik

Nu finns Fitbits senaste tillskott, den smarta sportklockan Ionic och de trådlösa träningshörlurarna Flyer, snart tillgängliga i
butik! Fitbits utvecklingspaket av mjukvaror blev denna vecka tillgängligt för utvecklare att börja bygga för Fitbit App Gallery.

Fitbit, globalt ledande varumärket inom wearables, meddelar att deras senaste produkter, Fitbit Ionic™ och Fitbit Flyer™, kommer att finnas
tillgängliga hos större återförsäljare i Sverige inom kort. Fitbit släppte också sitt utvecklingspaket för mjukvaror (SDK) tidigare i veckan, vilket
möjliggör för de 1000+ utvecklare som redan anmält sig till att börja skapa appar och urtavlor för Fitbit App Gallery med start i höst.

Fitbit Ionic erbjuder avancerade och innovativa hälso- och träningsfunktioner som branschledande GPS, förbättrad pulsmätning,
vattenresistent ner till 50M, guidad träning i enheten och automatisk sömnspårning med funktionen Sleep Stages. Allt med upp till 5
dagars batteritid och kompatibilitet för de flesta plattformar. Ionic erbjuder de smarta funktioner som konsumenterna mest behöver,
t.ex. kontantlösa betalningar, musik i enheten, notiser och en mängd populära appar och urtavlor via Fitbit App Gallery.
Fitbits första trådlösa hörlurar, Fitbit Flyer, har en slitstark, svettålig design och anpassningsbar passform med avancerad ljudprestanda
oavsett om du lyssnar på musik trådlöst via Ionic eller ljudcoaching med Fitbit Coach-appen[i] eller vill vara uppkopplad när du är på
språng.

- Vi definierade marknaden för aktivitetsarmband för tio år sedan och ser fram emot att göra detsamma med smartwatch-kategorin. Vi vill
leverera vad konsumenterna önskar mest och något de ännu inte har sett i en smartwatch. Ionic erbjuder upp till 5 dagars batterilivslängd för
hälsomätning och insikter, avancerade hälso- och träningsfunktioner, mer precis pulsmätning och dynamiska sömnverktyg. Detta i kombination
med den smarta funktionaliteten som konsumenterna behöver för att vara uppkopplade och förenkla sitt liv. Dessa funktioner, i kombination
med Ionics breda kompatibilitet över Android, iOS och Windows-plattformar, betyder att konsumenter världen över aldrig behöver välja mellan
deras klocka och deras telefon, säger James Park, medgrundare och VD för Fitbit.

Fitbit SDK blev tillgänglig som förhandsgranskning för utvecklare nu i veckan och innehåller Fitbit OS Developer Beta Firmware för Ionic,
utvecklingsmiljön för Fitbit Studio där utvecklare kan bygga och dela appar och urtavlor med familj, vänner eller den globala Fitbit-communityn
via Fitbit App Gallery. Förutom de ledande partnerapparna från Strava och AccuWeather, tillgängliga i Ionic vid lanseringen, kommer populära
appar att läggas till i App Gallery under hösten, bland annat Flipboard, GAME GOLF och Surfline tillsammans med appar och urtavlor skapade
av Fitbits utvecklingscommunity.

Pris och tillgänglighet
Fitbit Ionic och Fitbit Flyer kommer att finnas tillgängliga i butiker i Sverige inom kort och de är också tillgängliga för förbeställning på Fitbit.com
och online hos större återförsäljare.

Fitbit Ionic kommer att finnas tillgänglig hos de större återförsäljarna och finns i tre färgkombinationer: silver gray tracker och spänne
med armband i färgen blue gray, smoke gray tracker och spänne med armband i färgen charcoal, eller tracker och spänne i burnt
orange med armband i färgen slate blue. Classic- och sportband finns att köpa för 299 SEK och handgjorda Horween-läderband finns
tillgängliga för 549 SEK.
Fitbit Flyer finns i två färger, lunar gray eller nightfall blue för 1299 SEK. De kommer att finnas tillgänglig hos stora globala
återförsäljare.

Dessutom finns Fitbits Aria 2 Wi-Fi Smart våg tillgänglig för förköp på Fitbit.com för 1299 SEK och tillgänglig hos återförsäljare under hösten
2017.

Den nya personliga träningsappen Fitbit Coach, med mer än 90 stycken video- och ljudträningspass, kommer att finnas tillgänglig på Android,
iOS och Windows-enheter i oktober 2017 med inledande prissättning på 7.99 USD per månad eller 39.99 USD per år. De första guidade
hälsoprogrammen kommer att finnas tillgängliga under 2018 i sektionen "Coach" i Fitbit-appen.

Fler bilder finns på: www.fitbit.com/press
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Om Fitbit, Inc. (NYSE: FIT)
Fitbit hjälper människor att leva hälsosammare och mer aktiva liv genom att förse dem med data, inspiration och guidning för att nå sina mål. Som globalt ledande aktör inom wearables,
designar Fitbit produkter och upplevelser som ger motivation för vardaglig träning. Fitbits innovativa och populära aktivitetsarmband är Fitbit Surge®, Fitbit Blaze™, Fitbit Charge 2™, Alta
HR™,
Alta®, Fitbit Flex 2®, Fitbit One®, Fitbit Zip®, smarta sportklockan Fitbit Ionic™, trådlösa hörlurarna Fitbit Flyer™, Fitbit Aria® samt Wi-Fi-vågen Fitbit Aria 2™. Fitbits produkter säljs av 55



Alta®, Fitbit Flex 2®, Fitbit One®, Fitbit Zip®, smarta sportklockan Fitbit Ionic™, trådlösa hörlurarna Fitbit Flyer™, Fitbit Aria® samt Wi-Fi-vågen Fitbit Aria 2™. Fitbits produkter säljs av 55
000 återförsäljare i 65 länder världen över. Fitbit-plattformen drivs av ett av världens största sociala träningsnätverk med hälso- och träningsdata, och ger personliga erfarenheter, insikter
och vägledning genom ledande programvara och interaktiva verktyg, inklusive Fitbit- och Fitbit Coach-apparna, guidade hälsoprogram och Fitbit OS för smartklockor. Fitbit Health Solutions
utvecklar hälsolösningar som är skapade för att öka engagemang, förbättra hälsoeffekterna och ge en positiv utdelning för arbetsgivare och dess hälsoprogram.

Fitbit och Fitbit logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Fitbit, Inc. i USA och i andra länder. Fler Fitbit-varumärken kan hittas på
www.fitbit.com/legal/trademark-list. Alla tredje-parts varumärken, servicemärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram och dela din Fitbit-upplevelse!

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 the future retail availability of Fitbit Ionic, including any special edition devices and accessories, as well as the future
availability of the Fitbit app software development kit, Fitbit Studio, Fitbit App Gallery and available apps, and other product features described in this release, including Fitbit Pay and the
relative SpO2 sensor. 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.

[i] Fitbit Coach app och Audio Coaching sessions i appen blir tillgängligt i oktober 2017. Audio Coaching sessions i Fitbit Ionic blir tillgängligt 2018.


