Fitbit lanserar sin nättaste smartklocka Fitbit Versa
- med fokus på kvinnohälsan
Fitbits senaste smartklocka har en nätt, modern design och de hälso- och fitnessfunktioner du
behöver med en batteritid på 4+ dagar. Fitbit OS 2.0 erbjuder en personligt anpassad skärm,
snabbsvar för Android-användare (1), en app för förstagångsföräldrar från Fitbit Labs (2) och Deezer
global offline-musik till Fitbit Versa och Fitbit Ionic. Fitbit presenterar kvinnlig hälsomätning för att
hjälpa kvinnor att förstå sambandet mellan sin menstruation, beräknad fertilitet samt övergripande
hälsa och välbefinnande.

Fitbit, marknadsledande inom aktivitetsarmband, lanserar idag Fitbit Versa ™ som är deras nättaste
smartklocka hittills. Versa har en bekväm design och ett nytt användargränssnitt som förenklar
tillgången till din hälso- och fitnessdata. Avancerade hälso- och fitnessfunktioner som
hjärtfrekvensmätning dygnet runt, träning via enhetens skärm och automatisk sömnmätning möter
smarta funktioner som snabbsvar på Android (1), plånboksfria betalningar med Fitbit Pay och musik
direkt på enheten - med 4+ dagars batteritid (3). Versa är tillgänglig för förköp idag för 1 999 SEK, och
kommer till butik i april 2018.
Fitbit presenterar även en ny kvinnlig hälsomätning för att hjälpa kvinnor att kartlägga sin
menstruationscykel, samt få en helhetssyn och bättre förstå kopplingar till deras övergripande hälsa.
Denna funktion kommer att finnas tillgänglig för Fitbit Versa och Fitbit Ionic ™ -användare, och för alla
Fitbit® app-användare från och med maj 2018.

- Samtidigt som kategorin wearables fortsätter att växa, fyller Fitbit Versa ett starkt behov på
marknaden genom att leverera en lättnavigerad smartklocka till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Versa ger konsumenterna de avancerade hälso- och fitnessfunktionerna som Fitbit är känt för,
tillsammans med bred kompatibilitet över mobila plattformar och batteritid på 4+ dagar. Versa sticker
därför ut jämfört med övriga smartklockor som finns på marknaden idag, säger James Park,
medgrundare och VD för Fitbit.
Din följeslagare inom hälsa, wellness och fitness
Versa lanseras med Fitbit OS 2.0 för företagets smartklockor, med ett nytt, anpassningsbart gränssnitt
som ger en mer förenklad och övergripande syn över din data och det bästa av vår mobila app direkt till
handleden inklusive: (4)
•
•
•

•

•

Överblick av statistik: Se din dagliga och veckovisa hälso- och fitnessstatistik, historisk aktivitet,
hjärtfrekvens och sammanfattning av träning, motivationsmeddelanden, tips och daglig
vägledning - allt på din handled.
Personligare över tid: Påminnelser, gratulationer, loggning, insikter, sömnsammanfattningar och
sociala utmaningar, med uppmaningar om att vidta åtgärder baserade på dina data kommer
senare 2018.
Personlig träningsguide: Förbättrad 24/7 PurePulse® hjärtfrekvensmätning, personlig träning via
skärmen från Fitbit Coach (5), över 15 olika Exercise Modes, ansluten GPS, simmätning med
vattenresistens ner till 50 meter, plus automatisk aktivitets- och träningsmätning.
Ta hand om hälsan och välbefinnandet: Använd Sleep Stages and Insights för att se hur bra du
sover och för att ställa in ett sömnschema. Via Cardio Fitness Level ser du hur din träningsform
är och funktionen Reminders to Move pushar dig till rörelse under dagen. En relativ SpO2-sensor
öppnar för möjligheten att spåra viktiga hälsoindikatorer i framtiden, såsom t ex sömnapné.
Läs mer om Versa här.

Optimera din hälsa, träning och familjeplanering
Fitbit introducerar även kvinnlig hälsomätning för att hjälpa kvinnor förstå hur deras menstruationscykel
hänger ihop med deras övergripande hälsa (6). Enligt en nyligen genomförd Fitbit-undersökning kände
80% av kvinnorna inte till hur många faser menstruationscykeln består av och mer än 70% kunde inte
korrekt ange den genomsnittliga längden av en cykel, vilket visar en brist på medvetenhet om kvinnors
hälsa (7). Vuxna kvinnor som använder funktionen via Fitbit-appen kan:
•
•

•
•

Hålla koll på din menscykel: Logga enkelt menstruationscykeldata och registrera symptom som
huvudvärk, akne och värk; vilket ger dig mer information kring din hälsa. Informatinen kan även
användas vid läkarbesök för mer personlig vård.
Veta vad som kommer framöver: Se dynamiska cykelprognoser för var du befinner dig i din cykel
och när du ska förvänta dig din menstruation genom Fitbits nya cykelalgoritm som blir smartare
och mer precis ju längre du loggar din menstration: se var du befinner dig i din cykel direkt via
din handled. (8)
All din data på ett ställe: Se din helhetsdata på ett ställe för att visa kopplingar mellan din cykel
och annan statistik i Fitbit-appen, till exempel aktivitet, sömn och viktutveckling för att bättre
hantera din aktivitet och ditt sömnbehov under vissa perioder i månaden.
Period 101: Lär dig mer om menstruationscykeln, ägglossning, fertilitet och vanliga
missuppfattningar på Fitbit-bloggen via Fitbit-appen.

•
•
•

Utbyta tankar med andra: Diskutera med andra kvinnor via Fitbits Community för att få stöd och
råd inom viktiga ämnen som menstruation, preventivmedel, försök till graviditet, graviditet samt
stadier före och under klimakteriet.
Personlig insikt och vägledning: I framtiden, när databasen över kvinnlig hälsostatistik växer, kan
denna data bidra till att Fitbit kan leverera ännu mer insikter, till exempel hur din cykel påverkar
din aktivitet, sömn, vikt och näring och hur dessa saker evetuellt kan påverka din cykel.
Läs mer om kvinnlig hälsomätning här.

- Kvinnlig hälsomätning kommer att ge kvinnor större förståelse för deras menstruationscykler i
samband med deras fysiska och psykiska hälsa, eftersom de börjar känna igen vad som är normala
trender över tid jämfört med vad som kan vara ett problem att ta upp med sin läkare.
Menstruationscykelns nyanser har inte studerats lika brett som andra områden inom vården. Fitbits
spännande utveckling skulle kunna bidra till att skapa en av de största databaserna för
menstruationshälsoberäkningar i världen, vilket ger vårdgivare och forskningspersonal en aldrig tidigare
skådad förmåga att studera menstruationscykler och kvinnors hälsa med verkliga data, säger Dr.
Katharine White, MD MPH, biträdande professor i obstetrik och gynekologi vid Boston University School
of Medicine och Fitbit Advisor

Lätt med modern design
Versa är lätt, bekväm och mångsidig nog att ha på sig under hela dagen och natten. Den har ett tunt,
anodiserat aluminiumhölje och är något avsmalnad och vinklad i sin design för att passa små eller stora
handleder. Den rundade kvadratiska siluettdisplayen har en färgstark pekskärm med skarpt ljus upp till
1000 nits, vilket ger ett bra format för att se all din data på handleden.
Till Versa finns flera tillbehör så att du enkelt kan ändra utseendet baserat på outfit eller aktivitet:
• Klassiska tillbehör: Med nya smutsresistenta material är dessa simtåliga armband tillgängliga i
peach, gray, black, periwinkle och white (9).
• Tillbehör i horweenläder: Handgjorda, garvade armband finns tillgängliga i det välkända
Horweenlädret i färgerna cognac brown, midnight blue och lavender (10).
• Tillbehör i rostfritt stål: De rostfria stållänkarna och metallarmbanden ger ett mer polerat
utseende. De rostfria stållänkarna finns i färgerna black, silver eller tapered silver; metallbanden
är tillgängliga i färgerna black eller silver (11).
• Fitbit Versa Special Edition: Erbjuder en design med exklusiva vävda band i sportinspirerad stil i
lavendel med ett aluminiumhölje i roséguld eller charcoal med ett aluminiumhölje i charcoal,
samt ett svart klassiskt tillbehörsband.
Smarta funktioner som förenklar ditt liv
Versa erbjuder en rad smarta funktioner som hjälper dig att hantera din dag och snabbt få den
information du behöver:
●

●

Meddelanden och snabba svar: Visar app, samtal, kalender och textmeddelanden från din
smartphone på din handled. Android-användare kan skicka snabba förifyllda eller
anpassningsbara svar till textmeddelanden och meddelandeappar (kommer snart) (1).
Musik på din enhet: Lyssna på musiken utan telefon via Bluetooth-hörlurar som Fitbit Flyer™.
Lyssna på dina egna spellistor samt via Flow från Deezer och 300+ låtar från din personliga
musiksamling (13).

●

●

●

●

Betala från din handled: Lämna din plånbok hemma och betala enkelt i alla butiker där
kontaktfria betalningar accepteras med Fitbit Pay (12), som stöds av nästan 40 banker i 14
länder via American Express, Mastercard och Visakort. Fler länder och banker som kommer
under 2018.
Du väljer appar och urtavlor: Anpassa enheten genom att välja från ett brett utbud av appar och
urtavlor i Fitbit App Gallery, inklusive dem från Fitbit, Fitbit Labs och populära märken som
Flipboard, Hue Lights, Nest, Strava, Surfline, United Airlines, Weather powered by AccuWeather
och Yelp. I Fitbit App Gallery finns mer än 550 appar och urtavlor, varav många utvecklare
arbetar för att inom kort kunna möjliggöra dessa för Versa-användare.
Fitbit Labs: Med ett FoU-initiativ som påbörjades förra året med fokus på att driva utveckling
och förändring av beteenden, introducerar Fitbit Labs en ny föräldraapp för att hjälpa nya
föräldrar att lättare få en överblick över sina barns rutiner. Genom att logga spädbarnets
matningar, blöjbyten och sömn, plus sitt eget humör, kan föräldrar förstå sambandet mellan
sömn och humör bättre och med tiden bidra till att bygga en hälsosam rutin för sig själva och
deras bebis (2).
Bred kompatibilitet: Versa är kompatibel med Android, iOS och Windows-enheter på de flesta
smartphones (14).

- Vi är stolta över att kunna erbjuda Fitbits globala smartwatch-community bekväm och enkel tillgång till
musik som motiverar träningsresan. Med detta partnerskap har vi gjorde det lättare att få ny musik från
handleden via Flow, ett personligt soundtrack och ett brett urval av spellistor - allt utan att behöva ta
med telefonen när du tränar, säger Riad Hawa, vice VD för Hardware Partnerships på Deezer.
Versas nya mjukvarufunktioner är en del av den senaste Fitbit OS-uppdateringen, operativsystemet för
Fitbits smartklockor. Denna mjukvaruuppdatering kommer också att finnas tillgänglig för Ionicanvändare.
Nya verktyg för utvecklare
För dem som är intresserade av att utveckla till Fitbit OS lanserar Fitbit sin första online-simulator. På så
vis kan du enkelt bygga och distribuera appar och urtavlor för Ionic och Versa utan att behöva en egen
enhet. Genom att utveckla för flera enheter kan du öka synligheten för din app för att nå Fitbits globala,
väletablerade hälso- och fitnesscenter.
Pris och tillgänglighet
Fitbit Versa är tillgänglig för förköp idag på Fitbit.com och utvalda online-återförsäljare inom kort för
1999 SEK i svart med ett svart aluminiumfodral, grå med ett silver aluminiumhölje eller peach med ett
aluminiumfodral i roséguld. Accessoarerna kostar mellan 299 SEK – 999 SEK. Fitbit Versa Special Edition
är tillgänglig för 2 299 SEK. Versa kommer att finnas tillgänglig i butik från och med april 2018.
Med lanseringen av Versa utökar Fitbit sina smartwatch-erbjudanden, vilket ger konsumenterna ett
bredare produktsortiment av aktivitetsarmband och klockor. Enligt IDC spås den globala wearablemarknaden att fördubblas fram till 2021, där klockorna driver denna tillväxt på sikt (15).
Fler bilder finns på: www.fitbit.com/press.
Om Fitbit, Inc. (NYSE: FIT)
Fitbit hjälper människor att leva hälsosammare och mer aktiva liv genom att ge dem information,
inspiration och vägledning för att nå sina mål. Som det ledande globala wearables-märket utformar

Fitbit produkter och erfarenheter som spårar och ger motivation för daglig hälsa och träning. Fitbits
varierande rad innovativa och populära produkter inkluderar Fitbit Blaze®, Fitbit Charge 2®, Fitbit Alta
HR™, Fitbit Alta®, Fitbit Ace™, Fitbit Flex 2®, och Fitbit Zip® aktivitetsspårare, såväl som Fitbit Ionic™ och
Fitbit Versa™ smartklocka, Fitbit Flyer™ trådlösa hörlurar och Fitbit Aria 2™ Wi-Fi smartvåg. Fitbit
produkter transporteras i över 45 000 butiker och i 86 länder runt om i världen. Fitbit-plattformen drivs
av ett av världens största sociala träningsnät och databaser med hälso- och fitnessdata, och ger
personlig upplevelse, insikter och vägledning genom ledande programvara och interaktiva verktyg,
inklusive Fitbit och Fitbit Coach-applikationerna och Fitbit OS för smartwatches. Fitbit Health Solutions
utvecklar hälso- och wellness-lösningar som är utformade för att öka engagemanget, förbättra
hälsoeffekterna och ge en positiv avkastning för arbetsgivare, hälsoplaner och hälsosystem.
Fitbit och Fitbit-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Fitbit, Inc. i USA och
andra länder. Ytterligare Fitbit-varumärken finns på www.fitbit.com/legal/trademark-list. Tredjeparts
varumärken tillhör respektive ägare.
Följ oss på Facebook, Instagram eller Twitter 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 Versa and the availability of other product features described in this release.
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-K filed with the Securities and Exchange Commission. All forwardlooking 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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Snabbsvar för Android-användare kommer att finnas tillgängligt våren 2018.
Eftersom Fitbit Labs-innehållet är under utveckling kan användarna uppleva mindre problem, och tidsperioden för när
appar och urtavlor är tillgängliga kan vara begränsade.
Batteritiden varierar beroende på användning och andra faktorer; 7+ timmar vid uppspelning av musik eller användning av
GPS.
Fitbit OS 2.0 kommer att finnas tillgängligt på Fitbit Ionic-enheter under våren 2018.
Ytterligare innehåll tillgängligt med prenumeration på Fitbit Coach.
Kvinnlig hälsomätning kommer att finnas tillgänglig våren 2018.
Fitbit forskningsstudie, februari 2018.
Överblicksyn på handleden tillgänglig för Fitbit Versa och Fitbit Ionic användare från maj 2018.
Periwinkle klassiska band säljs exklusivt på Fitbit.com.
Finns tillgängliga på Fitbit.com.
Metallband i rostfritt stål och rostfritt silver, säljs på Fitbit.com.
Fitbit Pay är tillgänglig på Fitbit Ionic, Fitbit Ionic: Adidas Edition och Fitbit Versa Special Edition i Amerika; och på alla Fitbit
smartwatches i APAC och EMEA.
Kräver Deezer-prenumeration, som är tillgänglig gratis för Fitbit-användare i tre månader globalt.
Se listan över kompatibla enheter på Fitbit.com/devices.
IDC, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42818517.

