Samsung Watch Active 2
CENA: 10,00 EUR/mesec (240,00 EUR)

šifra: 2733, 2734, 2735

Galaxy Watch Active2 prinaša večji prilagodljiv in
svež nov videz. Nudi vam natančne podatke o
vašem zdravju in aktivnosti ko jih potrebujete, ter
vas ohranja povezanega. Ni važno ali tečete ali pa
lovite rok, Samsung Galaxy Watch poskrbi za vašo
optimalno delovanje.
Sledite svojim aktivnostim kar iz zapestja
Galaxy Watch Active2 spremlja vaše gibanje brez
dodatnih gibov, uro preprosto vržete na zapestje in
se odpravite gibati. Plavanje je dodano k
avtomatskemu spremljanju aktivnosti, tako da
sedaj dobite 7 aktivnosti ki se avtomatsko beležijo,
medtem pa ročno spremljanjae deluje za mnogo več aktivnosti. Vaš tekaški trener vam svetuje
kar sproti ob teku.
Ura, ki poskrbi za vas
Bodite zdravi v telesu in duši, Galaxy watch active 2 poskrbi za oboje. uporabite monitor za
stres, ki vas opozarja ko vaše telo kaže znake stresa in vam za oblažitev tega, ponudi vodene
dihalne vaje.
Ostanite povezani
Uporabite vse svoje kontakte, glasbo in sporočila na vašem LTE sopotniku, in se preprosto
odpravite ven brez telefona. Tečite z občutkom da ste povezani, vendar ne nosite dodatne
teže telefona. Prenašajte glasbo kar med tekom, ali pa predhodno če se odpravljate v kraje s
slabo povezavo.
Baterija, ki zdrži dneve
Baterija Galaxy Watch Active2 baterija zdrži skozi celoten dan, ob normalni uporabi pa še dlje.
Polnenje je preprosto, uro preprosto položite na magnetični brezžični polnilec brez
nepotrebnih kablov.
Vzdržljivost, ki vzdrži, ne glede kam se odpravite
Vzemite svojo uro na neobljudene ceste in kraje. Galaxy Watch Active2 gre lahko z vami
kamorkoli, saj ima IP68 in 5 ATM vodoodpornost, odpornost proti prahu ter je grajena
za vzdržljivost po vojaških standardih.

Aplikacije, ki vas bodo ponesle dlje
Oplemenitite svoje življenje z različnimi Samsung aplikacijami ter aplikacijami tretjih oseb.
Naložite si svoje aplikacije, ki vas bodo ponesle dlje, kar iz vašega zapestja.
Tehnične lastnosti:
- Operacijski sistem: Tizen
- Sim kartica: ne
- Klici: prikaz klica
- Obvestila: samo prikazuje
- Oblika zaslona: okrogla
- Kompatibilnost: Android
- Zaslon: amoled
- Povezljivost: Bluetooth
- Spremljanje zdravja: števec korakov, poraba kalorij, merilec kalorij, spremljanje spanja,
opozarjanje na aktivnost, merilec srčnega utripa
- GPS: ne
- Fotoaparat: ne

