
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

GRANBOARD, nasceu no japão, é a primeiro alvo eletrónico a funcionar com uma APP. 
Atualmente, joga-se em mais de 65 países, a volta do mundo e tem um peso avassalador no número 
de jogadores, partidas e de usuários. GRANBOARD, é um orgulho do japão como alvo de setas 
eletrónico para casa e agora de Portugal! 
 

  

   

A melhor alvo de setas para uso particular” foi 
desenvolvido noutro patamar 
GRANBOARD 3S, foi melhorada sem extinguir as funções já 
existentes nos antigos modelos. 

(Novos Pontos De Evolução Da Gama 3”S”) 
 
1.O (Silêncio) foi melhorado  
O silencio é sempre necessário para um alvo de setas 
“doméstico” Melhoramento na tecnologia absorvente de 
impacto e na estrutura que ajuda a que o nosso alvo seja 
o único alvo eletrónico de setas silencioso no mundo. 
 
2.(Sensor) também melhoramos o sensor de impacto, 
para prevenir falsos ( OUT ).Adicionalmente, 
aumentamos os sensores de 1 para 2, este upgrade 
previne os falsos ( OUT ) e apoia o ótimo desempenho na 
reação dos outs. 
 
3.(Segmento)a qualidade está sempre envolvida 
Novos modelos foram criados para melhorar o segmento 
e a qualidade da aranha também. 
Não foi apenas melhorado o conforto e o “agarrar das 
setas no alvo) mas também a sua durabilidade. 
 
-O último modelo GRANBOARD, pro-model com 
tecnologia de LED, interliga com a app, e contempla 
vários cenários como podem ver no vídeo 

-LED GRAN MAT” e “HUE” by Phillips( Vendido Separadamente) 
permite criar um ambiente  de setas atrativo e dinâmico em sua 
casa. 
 
-Partidas Online ( Gran Online Play)  já disponível na APP 
 
-Ótimo melhoramento no barulho de impacto de seta  
 
-Construído com sensor exterior com sensibilidade ajustada ( Via 
GRANBOARD APP) 
 
-Energia eficiente ( Bluetooh 4.0 (Pilhas aguentam cerca de 3-6 
meses com 2  PILHAS AA) 
 
-Maior parte das peças do alvo são substituíveis (vendidos a parte ) 
 
-Material exterior do alvo (Solido ABS material) 
 
-Compatível com bracket para pendurar na parede (vendido 
separadamente ) 
 
Dimensões Do Produto 60x60x7 
Não inclui dardos 
 
 
*Para Usar a Função LED, deve usar um micro USB que suporte 1.5 
amperes u mais ( recomendado 2.4 amperes) é necessário. Usb não 
incluído com este produto  
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