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Producent: Samsung

Właściwości
Opis Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active2 44mm Idealnie dopasuj do swojego nadgarstkaZachowaj
swój styl i poczuj się komfortowo w smartwatchu, który będzie przy Tobie przez cały dzień. Galaxy Watch
Active2 to możliwość personalizacji dowolnego modelu z bogatego portfolio produktów. Od wyboru
technologii Bluetooth lub LTE, przez wybór rozmiaru koperty 40 lub 44 mm, po materiał, z którego wykonana
jest koperta wysokiej jakości stal nierdzewna lub lekkie aluminium. Wraz z całą gamą pasków w eleganckiej
wersji wykonanej ze skóry lub w wersji sportowej, z wytrzymałego na uszkodzenia fluoroelastomeru stworzysz
sobie smartwatch dopasowany idealnie do Twoich potrzeb. Poszerz swoją perspektywęCiesz się
powiększonym wyświetlaczem z jednolitym, czarnym ekranem i prawie niewidoczną ramką. Dzięki temu
zyskujesz więcej miejsca na wszystkie informacje, które Cię interesują. Galaxy Watch Active2 z nowym,
cyfrowym obrotowym pierścieniem umożliwi Ci szybkie przełączanie się między kolejnymi ekranami czy
aplikacjami oraz prostą, przejrzystą i naturalną nawigację za jednym dotknięciem palca. Zegarek jak na
zamówienieWybieraj i łącz dostępne warianty tak, by w Twoje ręce trafił zegarek wyrażający Twój styl.
Skorzystaj z pełnej gamy możliwości i stwórz własny, niepowtarzalny Galaxy Watch Active2. Śledź swój
trening na nadgarstkuGalaxy Watch Active2 śledzi każdy Twój ruch, więc jesteś o krok od efektywnego
treningu wystarczy założyć zegarek na rękę. Automatycznie rozpozna aż 7 aktywności, w tym pływanie, a
dodatkowo możesz ustawić ręcznie dowolny rodzaj ćwiczeń i sprawdzać swoje postępy. To nie wszystko!
Zaktualizowana funkcja Trener biegania będzie monitorować tempo biegu i udzieli Ci rady w czasie
rzeczywistym5 6, dzięki czemu Twój trening przebiegnie tak, jakbyś ćwiczył pod okiem trenera. Do dyspozycji
masz też siedem programów biegowych, które pomogą Ci w osiąganiu wyznaczonych celów. Śledzenie tętna
zapewni Ci spokój duchaMonitorowanie Twojego stanu zdrowia to priorytet dla Galaxy Watch Active2.
Wyposażony aż w 8 fotodiod, umieszczonych z tyłu nowego, zaokrąglonego korpusu, idealnie dopasowuje się
do Twojego nadgarstka. Na bieżąco śledzi Twoje tętno i powiadomi Cię, gdy będzie zbyt niskie lub zbyt
wysokie. Masz wszystko pod kontrolą. Moc, która jest z Tobą cały dzieńPlanujesz całodniową aktywność poza
domem? Bez wahania weź ze sobą Galaxy Watch Active2 z baterią, która wytrzyma Twoje outdoorowe
rozrywki. A po powrocie do domu wystarczy, że położysz smartwatch na kompaktowej, magnetycznej
ładowarce bezprzewodowej i szybko przywrócisz mu 100% mocy. Bez kabli, bez wtyczek, bez kompromisów!
Zawsze dotrzyma Ci krokuBierz ze sobą zegarek w tereny mało uczęszczane przez innych. Galaxy Watch
Active2 sprawdzi się niemal w każdych warunkach dzięki odporności na pył, wodoodporności (IP68, 5 ATM) i
wytrzymałości klasy wojskowej (MIL-STD 810G). Teraz możesz wykraczać poza granice i przeżywać każdą
wyprawę jeszcze pełniej. Aplikacje, z którymi zdziałasz jeszcze więcejKorzystaj z życia bardziej dzięki całej
gamie aplikacji z oferty Galaxy i wielu innych niezależnych aplikacji, od Samsung Health po Spotify czy
Endomondo. Stwórz własną kolekcję wszystkich, które ułatwią Ci codzienne czynności wystarczy, że
spojrzysz na swój smartwatch i będziesz wiedział, co robić. Twoje centrum dowodzeniaGalaxy Watch Active2
to pakiet smart funkcji, które redefiniują pojęcie zegarka. Teraz masz możliwość sterowania aparatem* w



Model Galaxy Watch Active 2

Kolor czarny

Rodzaj smartwatch

Kształt koperty okrągły

Rozdzielczość ekranu
(px)

360 x 360

Pojemność
akumulatora

340

Komunikacja Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Nawigacja tak

Złącza brak

Kompatybilność
systemowa

Android, iOS

Lokalizator GPS tak

Wodoszczelność tak

Twoim telefonie, uruchamiania wyzwalacza i przełączania się między tylnym i przednim obiektywem. Rób
zdjęcia, kręć filmy i podglądaj sceny na smartwatchu. Możesz też swobodnie wykonywać i odbierać połączenia
bezpośrednio z nadgarstka, wysyłać maile, otrzymywać powiadomienia z social mediów i dodawać swoje
reakcje. Co więcej, w Galaxy Watch Active2 w wersji LTE korzystasz z wymienionych opcji bez konieczności
łączenia urządzenia z Twoim smartfonem! Połącz się ze swoim urządzeniemSmartwatch jest kompatybilny
zarówno ze smartfonami Galaxy, jak i z wieloma pozostałymi. Sprawdź listę urządzeń, które współdziałają z
Galaxy Watch Active2.
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Przekątna ekranu (urz.mobilne) 1,4''
Rozdzielczość (urz.mobilne) 360 x 360
Typ matrycy sAMOLED (Super AMOLED)
Pamięć wewnętrzna 0.75
Procesor Dual-Core Taktowanie: 1,15 GHz
Aparat fotograficzny Tak
Szczegółowe dane aparatu
Dźwięk
Funkcje
Bateria
Czas pracy na baterii/bateriach 60
Czas czuwania (maks.) 131
Komunikacja bezprzewodowa WiFi
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Komunikacja bezprzewodowa NFC
Koperta 44 mm
Pasuje do
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 44 x 44 x 10,9 mm
Waga 30
Pozostałe parametry Materiał: aluminium Głębia kolorów wyświetlacza: 16 M Pamięć ROM: 4 GB Pojemność
baterii: 340 mAh

Parametry



Stan Nowy

EAN 8806090082306

Materiał paska /
bransolety

guma

Materiał koperty aluminium

Szerokość koperty 44

Wysokość koperty 44

Grubość koperty 10.9

Waga 30

Przekątna ekranu 1.4

Pamięć RAM 768

Wbudowana pamięć 4096

Taktowanie procesora 1150

Czujniki akcelerometr, barometr, czujnik światła, pulsometr, żyroskop

System operacyjny Tizen

Zdjęcia
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