
ΓΙΝΕ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Οι ασκούμενοι χρησιμοποιούν χρονόμετρα για 

να μετρήσουν και να αξιολογήσουν την 

απόδοσή τους σε σχέση με τον χρόνο. Η κύρια 

χρήση ενός χρονομέτρου είναι η καταγραφή της 

χρονικής διάρκειας μίας (ή τμήματος της) 

άσκησης, απόστασης ή αγωνίσματος.  
 

 

 
S1XLBK survivor I  

 
Οικονομικό χρονόμετρο 
για τη Φυσική Αγωγή και 
τον Αθλητισμό 

Ιδανικό για γενική χρονομέτρηση, ιδιαίτερα στον 

τομέα της Φυσικής Αγωγής και για απλά 

αγωνίσματα. Έχει ιδιαίτερα προσιτή τιμή, 

εργονομικό σχεδιασμό, ενώ η διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας είναι 1,5 έτος. 
 

 

 
A601XBK  

 
Tο πιο δημοφιλές και 
ανθεκτικό χρονόμετρο 
για απλή 
χρονομέτρηση. 

Με το ξεχωριστό και εργονομικό σχεδιασμό του 

είναι άμεσα αναγνωρίσιμο από όποιον ασχολείται 

με τα σπορ και διαθέτει πολλούς επαίνους για 

την ανθεκτικότητα στα χτυπήματα και τη 

στεγανότητά του. Έχει εγγύηση 5 ετών 
 

Με μεγάλα ψηφία για εύκολη ανάγνωση. 

Καταγραφή στιγμιαίου χρόνου (split), “πάγωμα” 

ενός χρόνου και λειτουργίες Ώρας, Ημερομηνίας. 
[Αντίστοιχα αυτά τα χαρακτηριστικά και στο 
μοντέλο S2] 

 

 

 
AE625M35 
 
Το πιο οικονομικό 
χρονόμετρο μνήμης  
στην αγορά. 

Βασισμένο στο δοκιμασμένο λειτουργικό σύστημα 

WOS 3.0 (Watch Operating System). Διαθέτει μία 

ποικιλία λειτουργιών όπως καταγραφή στιγμιαίου 

χρόνου (split), χρόνου περάσματος (lap),  

35 μνήμες με αποθήκευση πληροφοριών για το πιο 

αργό και γρήγορο πέρασμα, ορισμό τέμπο άσκησης 

και αντίστροφη μέτρηση.  
 

 
 

 

 
ΑX740 
 
Επαγγελματική συσκευή 
χρονομέτρησης ιδανική 

και για αριστερόχειρες 
και δύσκολες συνθήκες 

Το χρονόμετρο ΑX740 βασισμένο στο προηγμένο 

λειτουργικό σύστημα AOS (Accusplit Operating 

System) διαθέτει τη δυνατότητα split/lap time με 

ένα πλήκτρο και εγγύηση ότι δεν θα κολλήσει ποτέ.  
 

Πατώντας είτε το αριστερό είτε το δεξί πλήκτρο, 

διευκολύνεται ο χρήστης στο να καταγράψει και δει 

τον χρόνο σε κάθε περίπτωση, ενώ με το μεσαίο 

πλήκτρο επανέρχεται στον τρέχοντα συνολικό αλλά 

και επιμέρους lap χρόνο.  
 

Η μεγάλη του χωρητικότητα μνήμης (50) 

αποθηκεύει στοιχεία για χρόνους, περάσματα και 

μέσους χρόνους περασμάτων. 
 
 

 

 

 

 

 

AX602R 
 

Εύχρηστο,  

με 100 μνήμες  
και αναγραφή  
τρέχοντος lap 

Χρονόμετρο 100 μνημών με οθόνη LCD τριών 

σειρών και λειτουργίες Ώρας, Ημερομηνίας.  

Ανάκληση όλων των χρόνων split και lap -και του 

ταχύτερου- ενώ «τρέχει» η χρονομέτρηση. 

Δείχνει στη βασική σειρά τον τρέχοντα χρόνο του 

παρόντος περάσματος -lap (κάτι που δεν κάνουν τα 

περισσότερα χρονόμετρα)! 
 

 
 

 

 

AX602M500 
 
Η κορυφαία επιλογή  
του επαγγελματία,  

με data 500 μνημών  

Ένα πολλαπλών λειτουργιών χρονόμετρο,  

με 500 ανεξάρτητες μνήμες και τις καλύτερες 

λειτουργίες WOS που παρέχουν την υψηλότερη 

ποιότητα χρονομέτρησης. 
 

Με ένδειξη split και lap και συνεχή ένδειξη του 

συνολικού χρόνου – και ανάκληση χρόνων και 

κατά τη χρονομέτρηση. 

Διαθέτει λειτουργίες αντίστροφης χρονομέτρησης, 

ορισμού tempo και υπολογισμού συχνότητας. 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε  
Ελλάδα & Κύπρο 
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 

 

 
 

Ο οργανισμός  

SCIENCE TECHNOLOGIES 
με 15ετή εμπειρία στο χώρο της 

Υγείας-Άσκησης-Διατροφής-Ευεξίας 
για την Ελληνική & Κυπριακή 
Επικράτεια σας παρουσιάζει  

τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα 
της ACCUSPLIT 

 

 


