
Samsung Galaxy Watch 3 pametna ura 

CENA: 19,00 EUR/mesec (456,00 EUR)       šifra: 2731, 2732 

 

Samsung pametna ura Samsung Galaxy Watch 
3 z elegantno zasnovo, modernim dizajnom 
v mistično srebrni barvi in premerom 45 mm  

Velika izbira številčnic → izbirajte med več kot 
40 različnimi kombinacijami 

Spremljajte svoj srčni utrip, krvni tlak, opravite 
EKG in preverite vsebnost kisika v krvi 

Analiza spanca in nasveti za izboljšanje le-tega 

Več kot 120 športnih programov 

Prejmite obvestila s telefona, komunicirajte preko 
SMS sporočil ter opravljajte telefonske klice  

Izbirajte med več kot 40 različnimi kombinacijami številčnice 

Samsung Galaxy Watch 3 predstavlja kombinacijo najmodernejše pametne ure in 

elegantnega dizajna. Vrtljiv okvir, pregleden zaslon in usnjen pašček bodo poskrbeli za udobno 

vsakodnevno uporabo. Na voljo vam je izjemno število različnih številčnic, izbirate lahko med 

kar 40 različnimi kombinacijami! Izjemno! Poleg elegance vas bo prepričala tudi vzdržljivost, 

standard IP68 zagotavlja, da lahko ura prenese celo nekaj vode in umazanije. 

Spremljajte svoj srčni utrip, krvni tlak, opravite EKG in preverite vsebnost kisika v krvi 

Vrhunska Samsungova pametna ura vam omogoča popoln pregled nad vašim zdravjem. Prek 

Samsung Health Monitor aplikacije si lahko redno preverjate krvni tlak. Pred prvo uporabo 

preprosto kalibrirajte manšeto, nato pa prepustite pametnim senzorjem, da izmerijo krvni 

tlak na osnovi analize impulzov. Če pritisnete tipko na zadnji strani ure ter jo držite 30 sekund, 

bo vgrajen elektrodni senzor meril ritem vašega srca. To pa še ni vse … Galaxy Watch3 bo 

z LED in infrardečimi žarki ocenila vsebnost kisika v vaši krvi, s čimer boste lahko preverjali 

svojo telesno zmogljivost.  

Poskrbi za mirnejši spanec in vrhunsko športno formo 

Galaxy Watch3 ura zabeleži REM-cikle, globok spanec in trajanje spanca. Na podlagi teh 

podatkov naredi oceno, s katero lahko izboljšate kakovost svojega spanca. Na Galaxy Watch3 

uri lahko izbirate med več kot 120 programi za domačo telovadbo. S smernicami za tek držite 

tempo in prejmite nasvete. Napredni algoritem analizira način vašega premikanja in vam 

pomaga izboljšati formo ter preprečiti morebitne poškodbe. 



Povezava s pametnimi napravami 

Ko na svoj telefon prejmete novo sporočilo, vam ga prikaže tudi na uri, Galaxy Watch3 ura 

hkrati pokaže zgodovino pogovorov, tako da lahko brez težav sledite pogovoru. Telefon lahko 

brez skrbi pustite doma, ta izjemna pametna ura vam namreč omogoča, da opravljate klice, 

poslušate glasbo, upravljate aplikacije … Preprosto vrhunsko! 

Tehnične podrobnosti 

Barva srebrna 

Premer 45 mm 

Material 

paščka 
usnje 

Funkcije 
merilnik srčnega utripa, EKG, merjenje vsebnosti kisika v krvi, analiza spanca, 

120 športnih programov, pisanje SMS sporočil, telefoniranje …  

 


