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vode in tako ponuja spletno mesto Polar-
PersonalTrainer za praktično vse novejše 
modele športnih ur. Za prenos podatkov v 
oblak je zadolžen Polar WebSync. Spletno 
mesto ponuja analizo podatkov ob pomoči 
tabel in grafov ter seveda nepogrešljivega 
zemljevida. Še posebej je dobrodošla označ-
ba vsakega kilometra na zemljevidu, česar 
konkurenca ne omogoča. Slabost rabe sple-
tnega mesta je nezmožnost, da bi v sistemu 
ostali prijavljeni, zato je treba vsakič vnašati 
prijavne podatke. Tudi Polar omogoča de-
ljenje podatkov z bolj priljubljenimi stranmi 
in družabnimi omrežji. Deljenje informacij 
o športnih dejavnostih je še najbolj poeno-
stavljeno, saj je treba ob pogledu določene 
vadbe le izbrati ustrezno ikono. PolarPerso-
nalTrainer prav tako ponuja izvoz podatkov 
o vadbi v obliki datoteke KML oz. GPX.

Glavne slabosti ure so predvsem »slaba« 
vodotesnost in krajša življenjska doba bate-
rije kot pri konkurenčnih izdelkih. 

■ Suunto	 Ambit.	 Med rekreativnimi 
športniki znan, med »drugimi« pa malo 
manj, je finski izdelovalec športnih ur 
Suunto. Preizkusili smo njihov zmogljivejši 
model Ambit, ki se ob integriranem GPSu 
ponaša s številnimi drugimi senzorji, kot so 
elektronski kompas, barometer in pospe-
škometer. Seveda ne manjka niti pasek za 
merjenje srčnega utripa. Omenjene senzor-
je uporablja Ambit za bolj natančno določa-
nje parametrov vadbe. Podobno kot Garmin 
Forerunner 910XT je ura precej masivna in 
velika, a ima zato pregleden zaslon. Ponuja 

podobne možnosti kot prehodne športne 
ure. Namenjena je skoraj vsem vzdržljivo-
stnim športom, zato je primerna tudi za 
triatlonce. Baterija naj bi po navedbah iz-
delovalca zdržala do 50 ur, to je med vsemi 
testiranimi modeli največ. Kljub dobremu 
zaslonu in upravljanju ob pomoči tipk se je 
treba na upravljanje malo navaditi.

Suunto ponuja spletno mesto Movesco-
unt, ki omogoča analizo vadbenih enot. Mor-
da je sprva izmed vseh spletnih mest najmanj 
pregledno, vsaj dokler se mu ne privadimo. 
Podatke iz ure pretočimo v oblak z istoimen-
skim programom Movescount2. Tako kot 
pri konkurentih so podatki predstavljeni v 

obliki tabel ali grafov. Na voljo je seveda tudi 
zemljevid, ki podobno kot pri Garminovem 
Connectu žal ne omogoča označbe vsake-
ga kilometra. Prav tako je mogoče podatke 
izvoziti v obliki KML in GPX. Tudi Movesco-
unt omogoča deljenje podatkov o vadbah v 
družabnih omrežjih, vendar ne s tako veli-
kim naborom kot Garmin. Tudi pri Suuntu je 
nujno, da so nastavitve zasebnosti pravilno 
nastavljene, saj nam spletno mesto v naspro-
tnem primeru sploh ne ponudi možnosti 
deljenja, podobno kot pri Garmin Connectu. 
Deljenje zajema bolj priljubljena družabna 
omrežja, kot sta Facebook ali Twitter. 

Glavni slabosti ure sta zagotovo visoka 
cena in teža. Ker je ura narejena iz kovine, 
je precej masivna, to bo morda koga oviralo 
pri vadbi. Ker je vodotesna do 100 m, pa jo 
lahko uporabljamo tudi ob slabših vremen-
skih razmerah in pri vodnih športih.

Kaj izbrati?
Med testiranimi modeli ni zmagovalca. 

Izstopal je morda le Garminov Forerunner 
610HR, in sicer v negativnem smislu. Če 
ga primerjamo z drugimi testiranimi ura-
mi, ponuja kratko življenjsko dobo baterije 
in sorazmerno visoko ceno. Zmogljivejši 
model znamke Garmin, model Forerunner 
910XT, Polar RC3 in Suunto Ambit pa bodo 
zagotovo zadovoljili tudi precej zahtevne 
rekreativce. Od testiranih modelov sta za 
»vsakdanjo nošnjo« primerna le Forerun-
nerja 610HR in Polarjev RC3 zaradi velikosti 
in teže ter vzdržljivosti baterije, če ju upo-
rabljamo »samo kot zapestni uri«. Najpre-
prosteje je uporabljati Polar, sledita pa mu 
Garmin Forerunner 910XT in Suunto Ambit. 
Garmin Forerunner 610HR pa je, zaradi ne-
rodnega upravljanja na dotik, deloval manj 
uporabniško prijazen. Če sodite med zah-
tevnejše uporabnike, pa se vaša izbira zago-
tovo zoži na Garmin Forerunnerjev 910XT 
ali Suunto Ambit. Odločitev je predvsem 
stvar osebne presoje. Če omenimo še sple-
tna mesta, vodi Garminova rešitev,  sledita 
pa ji Polar in Suunto. A razlike niso velike.  

Garmin Forerunner 
610HR

Garmin Forerunner 
910XT

Polar RC3 GPS HR Suunto Ambit

prenos podatkov ANT USB vmesnik ANT USB vmesnik microUSB USB kabel z posebnim 
vmesnikom za uro.

vodotesnost IPX7 (30 minut na 1 m 
globine).

Da, do 50 m. IPX7 (30 minut na 1 m 
globine).

Da, do 100 m.

vzdržljivost baterije Do 8 ur. Do 20 ur. Do 12 ur. Do 55 ur.

spletno mesto za analizo 
podatkov

connect.garmin.com connect.garmin.com www.
polarpersonaltrainer.
com

www.movescount.com

priloženi dodatki USB ključ za prenos 
podatkov, merilec 
srčnega utripa, polnilec.

USB ključ za prenos 
podatkov, merilec 
srčnega utripa, polnilec.

USB kabel za prenos 
podatkov in polnjenje, 
merilec srčnega utripa.

USB kabel za prenos 
podatkov in polnjenje, 
merilec srčnega utripa.

dodatna tipala Tipalo premikanja (za 
tek), tipalo kadence (za 
kolesarjenje).

USB ključ za tipalo 
premikanja (za tek), 
tipalo kadence (za 
kolesarjenje).

Tipalo premikanja (za 
tek), tipalo kadence (za 
kolesarjenje).

Tipalo premikanja (za 
tek), tipalo kadence (za 
kolesarjenje).

Izdeluje: www.suunto.com.
Cena: Okoli 380 EUR.

✓ Številni senzorji, možnost kalibracije, številne 
funkcionalnosti.

✗ Cena, teža, sprva malo nerodno upravljanje.

Suunto Ambit

Spletno mesto Movescount 
omogoča številne prikaze, ana-
lize in deljenje podatkov.

Suunto Ambit se kljub velikosti 
lepo poda zapestju.




