
 

 
 

adidas miCoach с две отличия на CES 2014 
 

Компанията представи портфолиото си от технологични решения за носене по време на 

спорт на изложението CES 2014 в Лас Вегас 

 

Януари 2014 г., Лас Вегас – В своята над 70-годишна история adidas винаги е създавала 

продуктови иновации, които помагат на атлетите да постигат по-добри резултати. На 

международното технологично изложение 2014 CES в Лас Вегас, adidas miCoach Smart 

Run беше отличена с наградата за иновативен дизайн и технология и спечели 

гласуването в битката в категорията „Живот в дигитални времена“. 

 

miCoach Smart Run е най-новият член на семейството продукти adidas miCoach. 

Платформата включва решения за тренировки за всички потребители – от водещи 

световни атлети до фитнес ентусиасти. Иновативната сензорна техника за носене по 

време на спорт измерва и съхранява данни за показатели като скорост, разстояние, 

ускорение и пулс на сърцето. miCoach изполва сложни алгоритми, предлагащи 

решения за конкретните нужди на всеки, поставил си цели във фитнеса или в спорта, 

който практикува. Днес милиони потребители използват сайта на miCoach, където 

получават достъп до своите данни, разглеждат хиляди упражения и могат да си 

създадат персонални планове за тренировка. Оценявайки тези възможности, 

професионални отбори като Германския национален отбор по футбол и 

професионалната футболна лига в САЩ, включват системата miCoach elite в своите 

тренировъчни програми. 

 

Технологичните решения за носене miCoach са създадени, за да прибавят нови 

функционалности към популярни продукти, които вече се използват в спорта. Те 

включват: 

 

 miCoach SMART RUN  

 

За бегачите, adidas miCoach SMART RUN представлява най-модернизираната и 

интуитивна гривна за тренировки, създадена с цел пълна персонализация. За първи 

път атлетите от всички категории имат възможността да проследят своето бягане 

чрез GPS карти, да си заложат персонални графици за тренировка и да следят пулса 

си, докато слушат любимата си музика. Всичко това е постижимо чрез едно просто 

тъчскрийн устройство, което носят на ръката си. 

 

 

 



 

 miCoach elite Team System 

 

За професионални отбори и атлети, системата miCoach elite Team System предлага 

съвременно решение за мониторинг, което проследява данните на атлетите на 

терена и ги препраща към треньорите в реално време. Модерната фланелка Techfit 

elite Smart съдържа в себе си комплексни сензори, които измерват скоростта, 

разстоянието, пулса, ускорението, мощта и стойката на атлета по време на 

тренировка. 

 

 miCoach Heart Rate Monitor  

 

За нуждите на спортистите, които искат да наблюдават и сърдечните си показатели 

по време на тренировка, miCoach Heart Rate Monitor измерва всеки удар на 

сърцето. В комбинация с miCoach Mobile App, той превръща смартфона в 

персонален треньор чрез гласови съвети и направления в реално време. 

Мониторът се побира лесно в спортно бюстие или пола с пришити сензори за 

улавяне на пулса, за да се гарантира максимален комфорт по време на носене. 

 

 miCoach X_CELL 

 

Атлетите, които искат да подобрят представянето си в спортове като футбол, 

баскетбол, тенис, могат да заложат на X_CELL – ново спортно решение за 

мониторинг, което измерва силите, генерирани от спортистите в конкурентни игри 

и тренировки. X_CELL предлага уникални статистически данни за постигнатите 

резултати, които позволяват на атлетите да тренират по-разумно и да вземат връх 

пред своите опоненти. 

 

 miCoach SPEED_CELL 

 

За тези атлети, които искат да проследят скоростта и изминатото разстояние, 

Speed_Cell е инструмент, който измерва ключовите показатели през цялото време 

на тренировката или състезанието, предоставяйки на спортистите възможността да 

анализират и оценят своята игра. Съоръжението предоставя на атлетите 

задълбочени данни като тотално изминато разстояние, разстояние с най-висок 

интензитет, максимална скорост и продължителност на спринта. 

 

„miCoach се развива постоянно, разработвайки нови иновации в помощ на 

атлетите. CES представлява една отлична платформа, на която adidas да покаже 

своите технологични решения, които позволяват на спортистите да измерват 

своите ключови показатели и да получават обратна връзка, за да могат да 

постигнат целите си. Ние работим усърдно, за да приложим познанията си в 



 

областта на спорта, осигурявайки опростени и лесни за ползване решения на 

спортистите и се гордеем, че усилията ни получават признание,” – коментира  

Саймън Драбъл, директор в отдел miCoach Product Creation. 

 

Повече информация за miCoach можете да откриете на www.micoach.adidas.com.  

 

За adidas miCoach 

 

miCoach е интерактивна услуга за всеки, който иска да практикува своя любим спорт, 

да тренира във фитнес залата, или просто да спортува за удоволствие. Предоставяйки 

познанията и опита на елитните партньори на adidas на масовата публика, miCoach 

предоставя на потребителите треньорски услуги в реално време, както и всички 

необходими инструменти, от които се нуждаят, за да проследяват представянето си и 

да наблюдават своя напредък в постигането на желаните резултати.  Услугата включва 

безплатен достъп до онлайн платформа с хиляди безплатни планове за тренировки, 

безплатни мобилни приложения за iOS, Android и Windows Phone 8, както и достъпен 

набор от инструменти за наблюдение на спортното представяне както по време на 

игра, така и на тренировка. Посетете www.micoach.com. 

 

### 

 

Следвайте във Facebook на facebook.com/adidasmicoach и на @adidas_micoach в 

Twitter. 
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