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Als uitvinder van de 
hartslagmeter meer dan 30 jaar 

geleden, zijn wij echte 
specialisten in trainen op 

hartslag en ontwikkelen wij 
nauwkeurige en intelligente 
trainingscomputers. Dankzij 

onze ongeëvenaarde 
deskundigheid op het vlak van 

fysiologie, gebaseerd op 
diepgaande wetenschappelijke 

studies, zijn wij leidinggevend in 
innovatieve productontwikkeling. 

Wat Polar echt uniek maakt zijn 
onze functies die jou begeleiden 

aan de hand van persoonlijke 
informatie, de individuele 

hartslag en hartslagvariabiliteit. 
Daarom vertrouwen topatleten 

op Polar, al hoef je geen 
professioneel atleet te zijn om 

voordeel te halen uit 
hartslagmeting.

Het design van onze producten, 
goed voor vele awards, in 

combinatie met onze 
technologische innovatie 

reflecteert onze passie voor 
sport en training. Bij Polar 

begrijpen we hoeveel trainen 
voor jou betekent. Daarom is het 

voor ons, net als voor jou, deel 
van ons leven.

OVER
POLAR
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Steeds sneller of harder trainen is niet altijd de beste garantie 
om optimaal rendement uit je training te halen. Enkel door te 
trainen aan de juiste intensiteit bereik je het gewenste 
resultaat. Met een Polar hartslagmeter meet je de intensiteit 
van je training, je traint dus niet te hard maar ook niet te 
weinig. Daardoor heeft elke sessie werkelijk nut. Met Polar als 
trainingsmaatje zul je snel merken dat je vooruitgang boekt 
en zorg je voor extra motivatie bij elke training.

WAAROM TRAINEN 
MET EEN 
HARTSLAGMETER?
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 TRAININGSZONES

Onderstaande tabel toont trainingszones gebaseerd op 
percentages van de maximale hartslag. Dit is een eenvoudige 
manier om je trainingsintensiteit te volgen.

POLAR WEARLINk®+ ZENDER

De comfortabele textielen borstband registreert je hartslag en stuurt 
de gegevens naar je trainingscomputer. Zijn uitstekende pasvorm 
geeft volledige bewegingsvrijheid en dankzij de eenvoudige sluiting 
doe je hem net zo snel aan als uit. Je wast de WearLink+ borstband 
gewoon in de machine. De gecodeerde datatransmissie zorgt ervoor 
dat je trainingscomputer jouw hartslagsignaal nauwkeurig registreert 
en niet die van je trainingspartner.

HELPT FITTE ATLETEN HUN SNELHEID VERBETEREN

VERBETERT DE AEROBE CONDITIE, JE WORDT FITTER

VERHOOGT HET MAXIMAAL PRESTATIEVERMOGEN  
BIJ KORTERE TRAININGEN

VERBETERT JE BASISUITHOUDINGSVERMOGEN EN 
VETVERBRANDING

ZORGT VOOR EEN GOED HERSTEL

EffECT & VOORDELEN

MAxiMAAL
90-100%

gEMAtigD 
70-80%

HARD
80-90%

LicHt
60-70%

ZEER LicHt 
50-60%

INSPANNING



WAAROM 
POLAR?

Begrijpen wat je lichaam jou 
vertelt is essentieel om goed 

en verantwoord te trainen. 
Polar engageert zich om jou 
hierbij te helpen, ongeacht 

jouw sport of niveau.  
Met Polar als trainingspartner 
kan je al je prestaties meten, 

blijf je gemotiveerd en stel  
je steeds nieuwe doelen.

Polar onderscheidt zich met 
unieke innovatieve functies. 

Zij garanderen jou 
een optimale begeleiding 

gebaseerd op persoonlijke 
informatie en hartslagmeting. 

Zij maken het mogelijk 
om echt naar je lichaam 

te luisteren.

Unieke Polar functies

OwnZone®

ieder lichaam is verschillend en je voelt je niet elke 
dag even fit. Polar kan aan de hand van je hartslag 
afleiden of je moe of gestresseerd bent en of je wel 
voldoende gerecupereerd bent van je vorige 
trainingssessie. tijdens je opwarming zal OwnZone je 
begeleiden naar de ideale oefenzone voor dat 
moment. Met OwnZone weet je heel precies wat de 
meest geschikte hartslagzones zijn voor je training.

Fitness Test™

gaat je conditie er wel echt op vooruit? De intelligente 
en eenvoudig uit te voeren Polar Fitness test meet in 
maximaal 5 min. je aerobe conditie. Je hoeft er geen 
extra inspanningen voor te leveren aangezien je de 
test liggend uitvoert. Vergelijk je opeenvolgende 
testresultaten om je vooruitgang te volgen.

EnergyPointer
EnergyPointer of FAt/Fit- functie geeft duidelijk aan 
waar het belangrijkste effect van je training overgaat 
van vetverbranding in conditieverbetering. 
EnergyPointer berekent het scharnierpunt tussen 
beide effecten en geeft het visueel weer.  
is je hartslag lager dan dit punt dan heb je vooral  
een goede vetverbranding, bij een hogere hartslag 
verbetert je aerobe fitheid.

Polar STAR Training Program
Weet je wel hoeveel en hoe intensief je moet trainen?  
Het StAR training Program creëert programma’s om 
beter te presteren, je conditie te verbeteren of 
gewicht te verliezen. Het aeroob trainingsprogramma 
houdt rekening met je actueel conditieniveau, het 
werkt met weekdoelstellingen (hoe lang, hoe intensief 
en calorieverbruik) en geeft feedback via het display. 
Werk je het weekprogramma goed af dan verschijnt 
een ster op het display als beloning.

Begeleiding bij krachttraining
Wil je in minder tijd meer effect halen uit je 
krachttraining? Aan de hand van je hartslag berekent 
de Polar krachttrainingsbegeleiding de ideale rusttijd 
tussen twee sets. De visuele weergave geeft duidelijk 
aan wanneer je klaar bent voor de volgende set.  
Je hoeft niet langer standaard recuperatietijden te 
hanteren. Door te luisteren naar je lichaam ga je 
voortaan aan de slag met betrouwbare informatie.

Meer informatie over andere unieke Polar functies 
vind je op WWW.POLARBELGIUM.BE



fITNESS & CROSS-TRAINING
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 FT60
 

Intelligent werken aan je conditie doe je met het STAR Training 
Program. Het vertelt je precies hoeveel en hoe intensief te 
trainen om je doel te bereiken.

•	 creëert een persoonlijk trainingsprogramma in functie van 
het gewenste effect en geeft hiervoor doelstellingen per week.

•	 geeft feedback over het effect van je training.
•	 Meet in rust je aerobe conditie om je vooruitgang te volgen.

Ga je regelmatig lopen of joggen?
Met de optionele S1 foot pod op je loopschoen meet je 
snelheid, tempo en afstand.
Beoefen je andere outdoor sporten?
Met de optionele g1 gPS sensor meet je snelheid, tempo en 
afstand bij alle outdoor sporten.
FT60 G1: inclusief G1 GPS sensor
Wil je graag je trainingfiles bewaren?
Met de optionele Polar FlowLink breng je alle trainingfiles over 
naar je online trainingsdagboek op polarpersonaltrainer.com

 FT80
 

Met de FT80 haalt iedere fitnessfanaat maximaal rendement uit 
zijn cardio- en krachttraining. 

•	 Begeleiding tijdens je krachttraining met op hartslag 
gebaseerde rusttijden tussen de sets.

•	 creëert een persoonlijk trainingsprogramma in functie van 
het gewenste effect en geeft hiervoor doelstellingen per week.

•	 Meet in rust je aerobe conditie om je vooruitgang te volgen.
•	 inclusief Polar FlowLink om je trainingsgegevens uit te 

wisselen met je online trainingsdagboek op 
polarpersonaltrainer.com

Ga je regelmatig lopen of joggen?
Met de optionele S1 foot pod op je loopschoen meet je 
snelheid, tempo en afstand.
Beoefen je andere outdoorsporten?
Met de optionele g1 gPS sensor meet je snelheid, tempo en 
afstand bij alle outdoor sporten.
FT80 G1: inclusief G1 GPS sensor
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 FT7 NIEUW
 

Voor sporters die zich vooral fitter willen voelen of hun gewicht 
op peil willen houden.

•	 EnergyPointer vertelt jou wat het effect van je training is: 
vetverbranding of een betere fitheid.

•	 Weergave calorieverbruik.
•	 De comfortabele textielen borstband heeft een gecodeerde 

zender, zo vermijd je interferentie met andere 
hartslagmeters.

Wil je graag je trainingfiles bewaren?
Met de optionele Polar FlowLink breng je alle trainingfiles over 
naar je online trainingsdagboek op polarpersonaltrainer.com

 FT40
 

Klaar en duidelijke trainingsbegeleiding voor actieve sporters 
die hun conditieniveau willen volgen.

•	 EnergyPointer vertelt jou wat het effect van je training is: 
vetverbranding of een betere fitheid.

•	 Meet in rust je aerobe conditie om je vooruitgang te volgen.
•	 Weergave calorieverbruik.
•	 De comfortabele textielen borstband heeft een gecodeerde 

zender, zo vermijd je interferentie met andere 
hartslagmeters.

Wil je graag je trainingfiles bewaren?
Met de optionele Polar FlowLink breng je alle trainingfiles over 
naar je online trainingsdagboek op polarpersonaltrainer.com

 FT4 NIEUW
 

Basishartslagmeter voor eenvoudige trainingsbegeleiding.

•	 Vertelt je aan de hand van je hartslag of je sport aan de 
juiste intensiteit om je fitheid te verbeteren.

•	 Weergave calorieverbruik.
•	 De comfortabele textielen borstband heeft een gecodeerde 

zender, zo vermijd je interferentie met andere 
hartslagmeters.



 FS3 l FS2
 

Hartslagmeters voor beginners, met een samenvatting van je laatste 
training.

•	 Duidelijke hartslagweergave op een groot en goed afleesbaar 
scherm.

•	 Manuele hartslagdoelzone.  
De FS3 berekent een doelzone aan de hand van je leeftijd. 

•	 Handige bediening met 1 toets en gecodeerde borstband om 
interferentie met andere hartslagmeters te vermijden.
 

 FA20
 

Activeitsmeter die jou elke dag vertelt of je voldoende beweegt om 
gezond en fit te blijven. Zijn motiverende mogelijkheden zetten aan 
tot een actieve levensstijl.

•	 De beweegsensor in het uurwerk registreert 24u/24 7dagen/7 
elke stapbeweging. Aan de hand van deze registratie en jouw 
persoonsgegevens berekent de FA20 de intensiteit en de duur 
van je dagelijkse fysieke activiteit die bijdraagt aan jouw 
gezondheid. Met grafische weergave op het display.

•	 Voor extra oefensessies (stappen of joggen) kan je concrete 
doelen stellen die je uitdrukt in afstand of calorieverbruik.

Wil je graag je oefenfiles bewaren?
Met de optionele Polar FlowLink breng je alle gegevens over naar 
je online oefendagboek op polarpersonaltrainer.com

/Polar activiteitstechnologie maakt geen gebruik van hartslagmeting.
Daarom is het dragen van een borstband met de FA20 Activity computer overbodig

METING ACTIVITEIT



RUNNING & MULTISPORT
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 RS800CX
 

Voor gedreven atleten die elk detail van hun training willen plannen, 
registreren en analyseren.

•	 train in alle omstandigheden aan de juiste intensiteit en voorkom 
over- of ondertraining.

•	 De optionele sensoren maken van de RS800cx het meest 
complete trainingssysteem voor alle sporters.

•	 inclusief Polar Protrainer 5™ software voor gedetailleerde 
planning, analyse en het beheren van je trainingsdagboek.

Ben je een loper?
 Bevestig de vederlichte s3 stride sensor W.i.N.D op je 
loopschoen voor nauwkeurige informatie over snelheid, tempo en 
afstand. Je Running index informeert je over je loopefficiëntie en 
aerobe fitheid.
RS800CX RUN: inclusief s3 stride sensor™ W.I.N.D.
Ben je een fietser?
De cS snelheid- en trapfrequentiesensoren maken gebruik van 
de W.i.N.D. technologie voor het meten van snelheid, afstand en 
trapfrequentie.
RS800CX BIKE:  
inclusief CS snelheidssensor W.I.N.D. en stuurhouder
Combineer je meerdere outdoor sporten?
Met de g3 gPS sensor W.i.N.D. meet je snelheid, tempo en 
afstand bij diverse outdoor sporten en beschik je over een meer 
gedetailleerde analyse via de route-tracking achteraf op je Pc.
RS800CX MULTI: inclusief G3 GPS sensor W.I.N.D.

 RS400
 

Voor lopers en duursporters die kiezen voor een gestructureerde 
trainingsaanpak.

•	 train in alle omstandigheden aan de juiste intensiteit en voorkom 
over- of ondertraining.

•	 De gedetailleerde trainingsinformatie zorgt voor betere 
prestaties.

•	 inclusief Polar Protrainer 5™ software voor gedetailleerde 
planning, analyse en het beheren van je trainingsdagboek.

Ben je een loper?
Met de optionele S1 foot pod op je loopschoen meet je snelheid, 
tempo en afstand. Je Running index informeert je over  
je loopefficiëntie en aerobe fitheid. 
RS400sd: inclusief S1 foot pod
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 RS100
 

Basishartslagmeter met timers voor beginners

•	 train aan de juiste intensiteit om je fitheid te verbeteren. 
OwnZone berekent je persoonlijke doelzone.

•	 Weergave calorieverbruik.
•	 De comfortabele textielen borstband heeft een gecodeerde 

zender, zo vermijd je interferentie met andere hartslagmeters.

 RS300X
 

Voor actieve sporters met een doel die nood hebben aan essentiële 
hartslagfuncties en timers. 

•	 train aan de juiste intensiteit in functie van je doel. Sportzones 
geven jou extra persoonlijke begeleiding.

•	 Meet in rust je aerobe conditie om je vooruitgang te volgen.
•	 Weergave calorieverbruik.

Ga je regelmatig lopen of joggen?
Met de optionele S1 foot pod op je loopschoen meet je snelheid, 
tempo en afstand.
RS300X sd: inclusief S1 foot pod

Beoefen je andere outdoor sporten?
Met de optionele g1 gPS sensor meet je snelheid, tempo en 
afstand bij alle outdoor sporten.
RS300X G1: inclusief G1 GPS sensor

Wil je graag je trainingfiles bewaren?
Met de optionele Polar FlowLink breng je alle trainingfiles over 
naar je online trainingsdagboek op polarpersonaltrainer.com



CyCLING
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 CS600X
 

Professioneel fietssysteem waarmee competitieve wielrenners hun 
prestaties naar het hoogste niveau brengen. 

•	 Hartslagmeting in combinatie met actuele, gemiddelde en 
maximum fietssnelheid.

•	 Bepaalt of je hersteltijd en trainingsbelasting optimaal evolueren 
om je prestaties te verbeteren.

•	 De ingebouwde hoogtemeter zorgt voor weergave van 
routeprofiel, totale klim en actueel stijgingspercentage.

•	 inclusief Polar Protrainer 5™ software voor gedetailleerde 
planning, analyse en het beheren van je trainingsdagboek.

Je parcours bekijken?
in combinatie met de g3 gPS sensor W.i.N.D. rond je arm 
registreert de cS600x naast snelheid, tempo en afstand ook 
markeerpunten waardoor je achteraf via Pc je route kan 
bekijken, bv. op google Earth. 
Je trapfrequentie meten?
De optionele cS trapfrequentiesensor W.i.N.D. meet je actuele 
en gemiddelde trapfrequentie om je fietstechniek te verbeteren 
en efficiënter te trainen.
Je fietstechniek perfectioneren?
in combinatie met de Power Output Sensor W.i.N.D. analyseert 
de cS600x het geleverde vermogen om je fietstechniek te 
perfectioneren en het rendement van je trainingen te 
optimaliseren.
CS600X Power: inclusief Power Output Sensor

Route-tracking voor een  
meer gedetailleerde analyse

tijdens de training registreren de 
RS800cx en cS600x training computers 
in combinatie met de optionele g3 gPS 
sensor markeerpunten die je overdraagt 
naar de Polar Protrainer 5™ software. 
Daar vind je de afgelegde weg terug als 
routepad. Exporteer de route-informatie 
naar software voor plaatsbeschrijving zoals 
google Earth voor verdere analyse. 
UNIEK! in de parcoursweergave kan je aan 
de hand van de sportzonekleuren op ieder 
ogenblik van je training je oefenintensiteit 
nagaan en dit alles delen met vrienden.

/Elke Polar fietscomputer is steeds voorzien van de bijbehorende draadloze snelheidssensor en 
stuurhouder.



 CS400
 

Hartslagmeting in combinatie met actuele, gemiddelde en maximum 
fietssnelheid

•	 Bepaalt voor iedere training persoonlijke hartslagdoelzones voor 
optimale trainingsintensiteit.

•	 De ingebouwde hoogtemeter zorgt voor weergave van 
routeprofiel, totale klim en actueel stijgingspercentage.

•	 inclusief Polar Protrainer 5™ software voor gedetailleerde 
planning, analyse en het beheren van je trainingsdagboek.

Je trapfrequentie meten?
De optionele cS trapfrequentiesensor meet je actuele en 
gemiddelde trapfrequentie om je fietstechniek te verbeteren en 
efficiënter te trainen.

 RS800CX Pro Team Edition
 

Compleet trainingssysteem in een adembenemend design voor 
professionele wielrenners.

•	 Hartslagmeting in combinatie met actuele, gemiddelde en 
maximum fietssnelheid.

•	 Meet je trapfrequentie en verbeter je fietstechniek. 
inclusief cS trapfrequentiesensor W.i.N.D. 

•	 train in alle omstandigheden aan de juiste intensiteit en voorkom 
over- of ondertraining.

•	 inclusief Polar Protrainer 5™ software voor gedetailleerde 
planning, analyse en het beheren van je trainingsdagboek.

Loop je regelmatig?
Bevestig de vederlichte s3 stride sensor W.i.N.D op je 
loopschoen voor nauwkeurige informatie over snelheid, tempo en 
afstand. Je Running index informeert je over je loopefficiëntie en 
aerobe fitheid.
Beoefen je meerdere outdoor sporten?
Met de g3 gPS sensor W.i.N.D. meet je snelheid, tempo en 
afstand bij diverse outdoor sporten en beschik je over een meer 
een gedetailleerde analyse via de route-tracking achteraf op je Pc. 
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 CS200
 

Handige fietscomputer voor de doelgerichte fietser

•	 Hartslagmeting in combinatie met actuele, gemiddelde en 
maximum fietssnelheid.

•	 train aan de juiste intensiteit om je conditie te verbeteren. 
OwnZone berekent je persoonlijke doelzone.

•	 compatibel met je online trainingsdagboek op  
polarpersonaltrainer.com door middel van geluidsoverdracht.

Je trapfrequentie meten?
De optionele cS trapfrequentiesensor meet je actuele en 
gemiddelde trapfrequentie om je fietstechniek te verbeteren en 
efficiënter te trainen.
CS200cad: inclusief CS trapfrequentiesensor.

 CS100
 

Fietscomputer en hartslagmeter in één voor de recreatieve fietser

•	 Hartslagmeting in combinatie met actuele, gemiddelde en 
maximum fietssnelheid.

•	 train aan de juiste intensiteit om je conditie te verbeteren. 
OwnZone berekent je persoonlijke doelzone.

•	 Weergave calorieverbruik.
CS100 b: beschik je reeds over een hartslagmeter met 
gecodeerde borstband, kies dan de CS100b fietscomputer die 
geleverd wordt zonder zender. 
Je trapfrequentie meten?
De optionele cS trapfrequentiesensor meet je actuele en 
gemiddelde trapfrequentie om je fietstechniek te verbeteren en 
efficiënter te trainen.

 

 CS300
 

De oplossing voor de fietser die ook van fitness houdt. Draag de 
fietscomputer aan je pols of plaats hem op het stuur van je fiets.

•	 Hartslagmeting in combinatie met actuele, gemiddelde en 
maximum fietssnelheid.

•	 train aan de juiste intensiteit om je conditie te verbeteren. 
OwnZone berekent je persoonlijke doelzone.

•	 Meet in rust je aerobe conditie om je vooruitgang te volgen.
•	 compatibel met je online trainingsdagboek op  

polarpersonaltrainer.com door middel van geluidsoverdracht.

Je trapfrequentie meten?
De optionele cS trapfrequentiesensor meet je actuele en 
gemiddelde trapfrequentie om je fietstechniek te verbeteren en 
efficiënter te trainen.



VOLG JE VOORUITGANG
POLARPERSONALTRAINER.COM

Voeg een extra dimensie toe aan je training. Maak gebruik van onze gratis online service om je training 
te plannen, je vooruitgang te volgen en je ervaringen te delen met vrienden.
— creëer je eigen trainingsprogramma’s in functie van je doelen
— Eenvoudige draadloze overdracht van gegevens
— Volg je vooruitgang met het online trainingsdagboek
— Daag andere geregistreerde sporters uit en volg hun prestaties
— Deel je ervaringen met anderen via de Polar community

Polar FlowLink™

Met FlowLink kan je heel eenvoudig en snel gegevens uitwisselen tussen je Polar 
trainingscomputer en polarpersonaltrainer.com. gewoon de FlowLink met USB verbinding 
aansluiten op een Pc en hij is klaar voor gebruik.  
Polar FlowLink is compatibel met Ft80, Ft60, Ft40, Ft7, FA20, RS300x.
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POLAR PROTRAINER 5™

Als atleet die heel nauwgezet zijn prestaties wil plannen en analyseren maak je gebruik van de Polar 
Protrainer 5. Deze professionele trainingssoftware werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de 
noden van individuele sporters, teamsporters, coaches en begeleiders en is geschikt voor toepassingen 
bij onderzoeksactiviteiten.

— Plan en creëer tot 21 gedetailleerde trainingssessies en upload de instellingen naar je trainingscomputer
— Eenvoudige tweeweg infrarood datatransmissie tussen Pc en trainingscomputer
— Analyseer je prestaties aan de hand van veelzijdige grafieken
— De naar wens aan te passen kalender is voorzien van een compleet trainingsdagboek
— gebruik de verschillende rapporten om je ontwikkelingen op lange termijn te volgen

De Polar Protrainer 5 software wordt standaard geleverd met de RS800cx, RS400, cS600x en cS400.

Infrarood datacommunicatie

Voor de tweeweg infraroodcommunicatie tussen de Pc en de Polar trainingscomputer 
maak je gebruik van de Polar irDA USB adapter. inclusief installatie cD en kabel.
Polar irDA USB adapter is compatibel met RS800cx, RS400, cS600x en cS400.

Online R-R registratie

De Polar WindLink™ W.i.N.D. is een USB stick voor online beat-to-beat hartslagregistratie 
rechtreeks op Pc. Dit is uitermate handig voor sportlaboratoria, universiteiten en 
persoonlijke training. Je gebruikt de WindLink in combinatie met de Polar WearLink®+ 
W.i.N.D. borstband en de Protrainer 5 software.



POLAR ZENDERS
Polar WearLink®+ met zender   

Uiterst comfortabele textielen WearLink+ borstband.  
De 2,4gHz zendfrequentie garandeert een storingsvrije transmissie. € 59,90
Compatibel met RS800CX, CS600X

Polar WearLink®+ met zender

De textielen WearLink+ borstband is zeer comfortabel dankzij de zachte stof, 
de eenvoudige sluiting en de vernieuwde bevestiging van de gecodeerde zender 
met drukknopen. € 49,90
Compatibel met RS100, RS300X, RS400, CS100, CS200, CS300, CS400,  
FS2, FS3, FT4, FT7, FT40, FT60, FT80

Polar zender T31 coded met borstband

De zender is uit één geheel vervaardigd voor comfort, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid.  
Alle Polar zenders zijn 100% waterdicht.
t31 coded € 39,90
Compatibel met CS100, FS2, FS3

Polar Straps

De elastische bandjes voor de Polar t31 coded en de WearLink+ borstband zijn 
apart verkrijgbaar in verschillende maten.
Strap voor t31 coded (xS / S / M / L) € 6,90
WearLink+ borstband (xS-S / M-xxL) € 15,90
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FS2
FS3

Ft4 Ft7 Ft40 Ft60
Ft60 g1

Ft80
Ft80 g1

Unieke trainingsfuncties
Polar STAR trainingsprogramma • •
Polar Fitness Test™ met OwnIndex® • • •
EnergyPointer • •
OwnZone®: persoonlijke hartslagzone • •
OwnCal®: calorieverbruik • • • • •
OwnCode: gecodeerde transmissie • • • • • •
Begeleiding bij krachttraining •
OwnRelax® •
Aantal oefenbestanden 1 10 99 50 100 100
Aantal weekoverzichten 12 16 16 16
Totaal overzicht • • • • •
Snelheid en afstand optie/• optie/•

Hartslagfuncties
Hartslag - ECG nauwkeurig (%/bpm) bpm • • • • •
Manuele doelzone (%/bpm) bpm • bovengrens bovengrens • •
Automatische doelzone volgens leeftijd 
(%/bpm)

bpm  
(enkel FS3) • bovengrens bovengrens • •

Grafische weergave doelzone • • • • •
Visueel en auditief alarm voor doelzone • • • • • •
Tijd in doelzone • • • • •
HeartTouch™ - handenvrije bediening • • • • • •
Hartslagcurve in polarpersonaltrainer.com •

Uurwerkfuncties
Uur, alarm, datum, dagaanduiding uur/datum • • • • •
Verlichting • • • • • •
Stopwatch •
Waterdicht tot 50m 50m 50m 30m 30m 50m
Indicator zwakke batterij • • • • •

Datacommunicatie
Compatibel met polarpersonaltrainer.com • • • •

Accessoires
Borstband met zender T31 coded Wearlink+ Wearlink+ Wearlink+ Wearlink+ Wearlink+
FlowLink™ optie optie optie •
S1 foot pod™ optie optie
G1 GPS sensor optie/• optie/•

Adviesverkoopprijs € 49,90
€ 59,90

€ 79,90 € 99,90 € 149,90 € 199,90 
€ 299,90

€ 299,90 
€ 399,90

FitNESS & cROSS-tRAiNiNgfuncties & Prijzen

Je vindt voor ieder product een volledig functieoverzicht op www.polarbelgium.be

ActiVitEitSMEtiNg FA20 

Activiteitsfuncties tijdens de dag
24/7 Activiteitsmeting •
Calorieverbruik van de actieve tijd •
Active time (actieve tijd) •
Activity trend (overzicht tot 9 weken) •

Oefenfuncties 
Effect van de activiteit: gezondheid of fitness •
Instelling doel: caloriën of afstand •
Oefentijd •
Afstand •
Calorieverbruik •
Active steps •
Aantal oefenbestanden 100

Verklaring afkortingen
bpm = beats per minute = hartslagen per minuut

 
% = hartslagweergave als percentage van de maximum hartslag

Uurwerkfuncties
Uur, alarm, datum, dagaanduiding •
Verlichting •
Waterdicht tot 30m
Indicator zwakke batterij •

Datacommunicatie
Compatibel met polarpersonaltrainer.com •

Accessoires
FlowLink™ optie

Adviesverkoopprijs € 99,90 



RS100 RS300X
RS300X G1
RS300X sd

RS400
RS400sd

RS800CX
RS800CX RUN
RS800CX MULTI

Snelheid, tempo en afstandfuncties 
LOOPsnelheid/tempo en afstand. Doelzone snelheid/tempo optie/•/• optie/• optie/•/•
Overzicht afstand, snelheid/tempo optie/•/• optie/• optie/•/•
Temperatuur, hoogte, totale klim en routeprofiel •
Running Index optie/• optie/•/•
Running cadence optie/•/optie
FIETSsnelheid(actuele, gemiddelde, max.) en afstand optie/•/optie optie/optie/•
Trapfrequentie optie
Instelling wielmaat (3 fietsen) •

Training- en hartslagfuncties
Polar Interval trainer (hartslag, tempo, afstand) HS/•/• HS/• HS/•/•
Rondetijden (rondetijd, tussentijd, HS info) 99 99 99 99
AutoLapping. Afstand en gemiddelde snelheid per ronde. optie/•/• optie/• optie/•/•
Route-tracking met G3 GPS sensor en PC optie/optie/•
OwnOptimizer™ • •
Hartslag - ECG nauwkeurig (%/bpm/HRR%) %/bpm %/bpm %/bpm %/bpm/HRR% 
Polar Fitness Test™ met OwnIndex® & HRmax - schatting • • •
Polar Sportzones / ZonePointer / ZoneLock • • •
Gemiddelde hartslag • • • •
OwnZone® en OwnCal® (calorieverbruik) • • • •
Grafische aanduiding doelzone • • •
Hartslagdoelzones met visueel en auditief alarm • • • •
Overzicht training Week/Totaal totaal • • •
Aantal trainingsbestanden 1 16 99 99
R-R registratie •

Basisfuncties
Groot scherm met 3 informatielijnen en verlichting • • • •
OwnCode: gecodeerde transmissie • • •
Schermopbouw naar keuze eerste lijn 2 lijnen alle lijnen alle lijnen
Display Zoom • • •
Waterdicht tot 50m 50m 50m 50m
Indicator zwakke batterij • • • •
HeartTouch™ (handenvrije bediening polsunit) • • •
Uur (12/24u) met alarm en kalender • • • •

Datacommunicatie
Polar ProTrainer 5™ Software • •
Compatibel met polarpersonaltrainer.com webservice • • •
Tweeweg infrarood datacommunicatie • •

Accessoires
Borstband met zender WearLink+ WearLink+ WearLink+ WearLink+ 
S1 foot pod™ loopsensor optie/optie/• optie/•
s3 stride sensor™ W.I.N.D. loopsensor optie/•/optie
G1 GPS sensor optie/•/optie
G3 GPS sensor W.I.N.D. optie/optie/•
Universele stuurhouder optie optie optie optie
CS speed sensor™ W.I.N.D. (snelheidssensor) optie
CS cadence sensor™ W.I.N.D. (trapfrequentiesensor) optie
FlowLink™ optie
IrDA USB 2.0 adapter optie/• •

Adviesverkoopprijs € 109,90 € 129,90
€ 199,90 
€ 199,90

€ 249,90
€ 299,90

€ 389,90
€ 489,90
€ 489,90

functies & Prijzen RUNNiNg & MULtiSPORt

Verklaring afkortingen
bpm = beats per minute = hartslagen per minuut

% = hartslagweergave als percentage van de maximum hartslag
HRR% = % van je hartslagreserve

Je vindt voor ieder product een volledig functieoverzicht op www.polarbelgium.be
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Je vindt voor ieder product een volledig functieoverzicht op www.polarbelgium.be

functies & Prijzen cYcLiNg

CS100
CS100b

CS200
CS200cad

CS300 CS400 CS600X
CS600X P

RS800CX PTE
RS800CX BIKE

Snelheid, tempo en afstandfuncties  
FIETSsnelheid (actuele, gemiddelde, max) / 
Trip met Autostart/stop • • • • • •

Instelling wielmaat 2/3 fietsen, afstand, odometer 2 2 2 2 3 3
Energy Output (Calorieverbruik Kcal/uur KCal/km) • • • • •
Geschatte aankomsttijd / Speed Pointer • • • • •
Hoogte, temperatuur, routeprofiel & totale klim • • •
Grafische vergelijking van twee metingen • • • •
Trapfrequentie optie optie/• optie optie optie/• •/optie
Trapfrequentie doelzones optie optie optie/• •/optie
Power Output met doelzones, Cycling efficiency index, 
L/R balance, Pedalling index optie/•

Automatische display scroll • • • • •
Meting hellingshoek en stijgingspercentage • • •
LOOPsnelheid/tempo en afstand. 
Doelzone snelheid/tempo. optie

Overzicht afstand, snelheid/tempo optie
Running Index / Running Cadence optie

Training- en hartslagfuncties
Hartslag - ECG nauwkeurig (%/bpm/HRR%) %/bpm/optie %/bpm %/bpm %/bpm %/bpm/HRR% %/bpm/HRR%
Hartslagdoelzones met visueel en auditief alarm •/optie • • • • •
HRmax – schatting maximale hartslag • • • •
Gemiddelde hartslag •/optie • • • • •
OwnZone® en OwnCal® •/optie • • • • •
Polar Fitness Test™ met OwnIndex® • • • •
OwnOptimizer™, R-R registratie • •
Polar Interval trainer (hartslag, afstand) • • •
Rondetijden (rondetijd, tussentijd, HS info) 50 50 99 99 99
AutoLapping • • • • •
Route-tracking met G3 GPS sensor en PC optie optie
Aantal trainingsbestanden 1 7 14 99 99 99
Polar Sportzones / ZonePointer / SportzoneLock • • •
Overzicht training Week/Totaal • totaal • • • •

Basisfuncties
Groot scherm, 3 lijnen / Schermopbouw naar keuze • • • • • •
Verlichting • • • • • •
OwnCode: gecodeerde transmissie •/optie • • •
Waterbestendig/waterdicht tot spatwater spatwater 50m spatwater spatwater 50m
Indicator zwakke batterij • • • • • •
Uur (12/24u) met alarm en kalender • • • • • •

Datacommunicatie
Tweeweg infrarood datacommunicatie • • •
SonicLink: datatransfer van polsunit naar webservice • •
Polar ProTrainer 5™ training- en analysesoftware • • •
Compatibel met polarpersonaltrainer.com • • • • •

Accessoires
Borstband met zender T31 coded/optie WearLink+ WearLink+ WearLink+ WearLink+ WearLink+ 
CS speed sensor™ (snelheidssensor) • • • •
CS speed sensor™ W.I.N.D. (snelheidssensor) • •
CS cadence sensor™ (trapfrequentiesensor) optie optie/• optie optie
CS cadence sensor™ W.I.N.D. (trapfrequentiesensor) optie •/optie
Power Output Sensor™ W.I.N.D. optie/•
Stuurhouder • • • • • •
Polar G3 GPS Sensor W.I.N.D. optie optie
s3 stride sensor™ W.I.N.D. loopsensor optie
Polar IrDA USB 2.0 adapter optie • •

Adviesverkoopprijs € 99,90 
€ 69,90

€ 129,90 
€ 149,90

€ 149,90 € 199,90 € 379,90
€ 629,90

€ 399,90
€ 399,90
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Verklaring symbolen

Bepaalt automatisch je persoonlijke 
hartslagzone met onder- en 
bovengrens gebaseerd op je conditie 
van de dag.

Meet je calorieverbruik.
 

Gecodeerde transmissie voorkomt 
storing van andere hartslagmeters. 

Test om je trainingsbelasting en 
herstel te optimaliseren. 

Bepaalt je conditie met de 
ingebouwde Polar Fitness Test™ 
en geeft je een schatting van je 
maximale zuurstofopnamecapaciteit 
of VO2max.

Ingebouwde ontspanningstest die 
bepaalt hoe relaxed je lichaam en 
geest zijn. De test is gebaseerd 
op metingen van je hartslag en 
hartslagvariabiliteit tijdens een 
relaxatiesessie van 5 minuten.

Optimaliseer je krachttraining. De 
curve op het display geeft de ideale 
rusttijd aan tussen iedere reeks. 
Aan de hand van de hartslagmeting 
weet de trainingscomputer of je 
voldoende gerecupereerd bent om 
maximaal rendement te halen uit de 
volgende reeks.

Berekent het punt waar het 
hoofdeffect van je training 
overgaat van vetverbranding naar 
conditieverbetering.

Persoonlijk trainingsprogramma. 
Gestelde doelen kunnen worden 
aangepast in functie van je 
trainingsgewoonten. Dit programma 
werkt met doelstellingen per week 
en feedback per sessie en per week.

24u/24, 7 dagen/7 meting van je 
dagelijkse fysieke activiteit met 
grafische weergave op het display 
van de activiteitscomputer.

Bepaalt automatisch je hartslagzone 
gebaseerd op je leeftijd. 

Beat-to-Beat hartslag registratie. 
De ontspanningsgraad geeft een 
indicatie van je fysieke recuperatie.

Een eenvoudige manier om 
de intensiteit van je training te 
controleren. Vooral handig bij 
een training gebaseerd op Polar 
sportzones.

Registreert automatisch alle 
trainingsgegevens van de laatste 
trainingen.

Draadloze fietssensoren voor 
snelheid/afstand en trapfrequentie. 
Eenvoudig te bevestigen. 
Aerodynamisch design.

Berekening van de hellingshoek aan 
de hand van de metingen van de 
hoogtemeter. Weergave in graden of 
percentage. Voor het optimaliseren 
van inspanningen.

Meet je energieverbruik (kcal/u en 
kcal/km). Maak aan de hand van 
deze informatie een nauwkeurige 
planning van je voeding om je 
energieniveau optimaal te houden.

Geeft real-time informatie over je 
fietstechniek. 

Automatische rondetijden 
gebaseerd op afstand (bijv. per km) 
of tijd (bijv. elke 15 min.).

Gebaseerd op hartslag en 
snelheidsinformatie tijdens het 
lopen. Geeft informatie over je 
aerobe fitheid en loopefficiëntie. Een 
toegenomen loopefficiëntie wijst op 
een verbeterde loopeconomie en 
prestatie.

Accurate loopsnelheid, ritme en 
afstand. Weergave in km per uur of 
in minuten per km samen met de 
totale afstand.

Registratie en weergave van 
hoogteinformatie.  

Plan je training met een PC en de 
Polar ProTrainer 5™ - de meest 
geavanceerde planning en training 
software op de markt. Bereid je 
trainingen voor en verstuur je 
planning naar je Polar polsunit.

W.I.N.D. staat voor Wireless 
Integrated Network Device. De 
2,4 GHz zendfrequentie zorgt 
voor storingsvrije draadloze 
datatransmissie met groot bereik.

2 JAAR 
INTERNATIONALE 
GARANTIE

Polar Electro biedt 
de oorspronkelijke 
gebruiker van zijn 
producten 2 jaar 
internationale garantie 
op fabricagefouten. 
Bewaar het 
internationale garantie 
& Service formulier 
samen met uw 
aankoopbewijs.

Alle prijzen in deze folder zijn adviesverkoopprijzen op 01-09-2009. 
De prijzen zijn exclusief de bijdragen voor Bebat en Recupel. 

Bebat - De inzamel- en recyclagebijdrage voor batterijen is ten laste 
van de consument. Het bedrag per batterij is vastgesteld op € 0,15 
inclusief B.t.W.

Recupel - De terugnameplicht voor een hartslagmeter is vastgelegd 
op € 0,40 inclusief B.t.W. en is ten laste van de consument.





Specificaties kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden als gevolg van voortdurende technologische ontwikkelingen.  
Alle hierin vermelde producten kunnen geen basis vormen voor of deel uitmaken van een schade-eis. Het Polar logo is 
een geregistreerd handelsmerk van Polar Electro Oy. Alle Polar productnamen zijn handelskenmerken of geregistreerde 
handelsmerken van Polar Electro Oy. Alle andere handelsmerken zijn erkend. 

Polar Electro Belgium nv, Vriesenrot 3 - Zone B, iZ Hoogveld, 9200 Dendermonde
Helpdesk 0902 02 001 (€ 0,74/minuut)

WWW.POLARBELGIUM.BE — POLAR@POLARBELGIUM.BE

Dealer
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