
POLAR VANTAGE M 

MULTISPORT- EN HARDLOOPHORLOGE MET GPS, MEET HARTSLAG AAN DE 
POLS


Verleg je grenzen met de Polar Vantage M, een veelzijdig multisport- en 
hardloophorloge met GPS voor iedereen die graag records breekt. Deze slanke en 
lichtgewicht trainingspartner levert alle gegevens die je nodig hebt om nóg beter te 
worden.


ONTWIKKELD VOOR TOPPRESTATIES


De Polar Vantage M is een combinatie van de nieuwste sporttechnologie en een 
lichtgewicht ontwerp.


GEAVANCEERDE HARTSLAGMETING AAN DE POLS 

Dankzij de nieuwe Polar Precision Prime™ sensorfusietechnologie kan de Polar 
Vantage M nauwkeurig je hartslag meten via de pols, zelfs tijdens zware 
trainingen. LEES MEER


BLIJF TROUW AAN JE STIJL 

Pas je Polar Vantage M aan iedere look aan met een aanpasbare polsband. Kies je 
favoriet uit het assortiment van Polar of gebruik een andere polsband met 22 mm-
veerpennen. LEES MEER


JOUW ALLES-IN-ÉÉN TRAININGSPARTNER


Of je nu beter wilt worden in je favoriete sport of je prestaties in verschillende 
sporten wilt meten, de Polar Vantage M is er om jou te helpen.


BEKIJK WAT JE GEDAAN HEBT 

Polar Vantage M helpt je je training te kwantificeren en toont aan hoe je trainingen 
je lichaam op verschillende manieren belasten. MEER INFORMATIE


KEUZE UIT MEER DAN 130 SPORTEN 

Met de Polar Vantage M kun je voor elk van je sporten de instellingen 
aanpassen. MEER INFORMATIEHET PERFECTE TRAININGSPLATFORM VOOR 
SPORTERS DIE VAN CIJFERS HOUDEN


https://www.polar.com/be-nl/vantage/m#
https://www.polar.com/be-nl/vantage/m#
https://www.polar.com/be-nl/vantage/m#
https://www.polar.com/be-nl/vantage/m#


De Polar Vantage M werkt naadloos samen met Polar Flow, je online dagboek met 
gegevens over training, slaappatroon en activiteit. In Polar Flow vind je al je 
trainingsgegevens overzichtelijk bij elkaar op één plek.


Je kunt je gegevens ook synchroniseren naar andere online sportcommunity's, 
zoals Strava of TrainingPeaks.


PLAN, TRAIN, ANALYSEER 

Je krijgt toegang tot een automatisch trainingsdagboek, uitgebreide tools voor 
planning en analyse, voortgangsrapporten en ondersteuning van de Polar Flow-
community. LEES MEER


DEEL JE GEGEVENS MET JE COACH 

Geef je coach toegang tot je trainingsgegevens met de gratis Polar Flow for 
Coach-service. LEES MEER


https://www.polar.com/be-nl/producten/polar_flow
https://flow.polar.com/coach

