


אמיתינראה כמו שעון  ,בצבע מלא , מסך השעון עובד תמיד▪

שכפול                                   -צבעים המשתמשים במניעתM16מסך השעון כולל ▪
לתמונת שעון חדה וברורה

ניתן לחבר רצועות של כל שעון, רצועות השעון ניתנות להחלפה▪

עיצוב יוקרתי וחדשני



עיצוב חדשני ויוקרתי
מ"מ46מ או "מ42שני גדלים לבחירה ▪

מ"מ42-זהב

’אינץ1.2גודל מסך 

מ"מ20עובי רצועות 

Rose Gold

מ  "מ42-שחור

'אינץ1.2גודל מסך 

מ"מ20עובי רצועות 

מ  "מ46-כסוף

'אינץ1.3גודל מסך 

מ"מ22עובי רצועות 



החדשנית   +Gorilla Glass DXבאמצעות זכוכית עמידות לשריטות במסך השעון ▪

מטר עומק50-לכ5ATM*וכן בתקן IP68עמידות גבוהה בפני מים ואבק בתקן ▪

 MIL-STD-810Gי התקן האמריקאי"עמידות ברמה צבאית עפ▪
.הקובע עמידות לשימוש גם בטמפרטורות גבוהות ונמוכות

עמידות גבוהה מתמיד

. מטרים50קובע עמידות במים לעומק של 5ATMתקן *



תצוגת השעון ראליסטית עם אפקט עומק ותצוגה מסך העובדת תמיד▪

לבחירה בעלי דגש עיצובי חדשני ואינפורמטיבי רקעיםמגון רחב של ▪

מחוג השניות מתקתק בדיוק כמו שעון אנלוגי▪

מבחר רחב של עיצובי רקע לבחירה



שימוש ידידותי ופונקציונאלי באמצעות המסגרת המסתובבת של השעון▪

לענות ולשוחח                                      , הרמקול והמיקרופון המובנים מאפשרים להתקשר▪
*ישירות מהשעון

אפשרות לקבלה ומענה ישיר מהשעון להתראות והודעות▪

GB4בעל נפח של נגן מוזיקה מובנה▪

למכשיר הסלולריBluetooth-כשהשעון מחובר ב*

קבלת שיחות והתראות ישירות לשעון



מעקב כושר מתקדם

זיהוי פעילות ספורטיביות אוטומטיות וניהול מעקב מלא אחרי אימוני הכושר  ▪
.שבצענו ללא צורך בהגדרה טרם היציאה לאימון

כדי לסייע לכם להישאר בכושר , התראה חכמה של היעדר פעילות ספורטיבית▪
חיישן מד דופק לאורח חיים בריא יותר

▪GPS                             המובנה מאפשר מעקב מדויק על מסלולי הפעילות הספורטיבית
שאנו מבצעים

המונע מהמים מלהפעיל " נעילת מים"וכולל מצב , מעקב כושר שחייה בבריכה▪
.פונקציות בשעון



Android

מכשירים המופעים ברשימה*

,  לא ניתן להשיב להודעה ולהתראות :ישנם פונקציות מסוימות שלא יעבדו **
.העברת שירים ניתן להעביר רק דרך המחשב

.טלפונים חכמים הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לנותן השירות ולמכשיר

תאימות מצוינת בין פלטפורמות

תאימות
Samsung 
Android

Other Android iOS

התראות √ √ √

שיחות √ √ 0

הודעות √ O O

אפליקציות √ √ O

S Health √ √ O

תצוגת השעון √ √ O

√תאימות מלאה תאימות מוגבלת O לא תואם X

4.4מסדרה  Androidהשעון ניתן לשימוש עם טלפונים חכמים של ▪

(*RAM) זיכרון פנימי GB1.5ומעל 

**:IOS-תאימות במערכת▪

(ומעלה5איפון ), ומעלה IOS 9.0תמיכה במערכת הפעלה גרסת



Exynos9110, Dual 1.15GHz

1.2" 360 x 360 Super AMOLED, Full-color AOD,
Gorilla Glass DX+

Acc., Gyro, Barometer, HRM, Ambient Light

Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS/GLONASS, NFC

4 GB + 768 MB

270 mAh

5 ATM+ IP68

Tizen OS 4.0

מיקרופון ורמקול מובנים

:מפרט
Galaxy Watch (42 mm) BT

Exynos9110, Dual 1.15GHz

1.3" 360 x 360 Super AMOLED, Full-color AOD,
Gorilla Glass DX+

Acc., Gyro, Barometer, HRM, Ambient Light

Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS/GLONASS, NFC

4 GB + 768 MB

472 mAh

5 ATM+ IP68

Tizen OS 4.0

מיקרופון ורמקול מובנים

Galaxy Watch (46 mm) BT

:עיצוב▪

:מעבד▪

:תצוגה▪

:חיישנים▪

:חיבורים▪

נפח אחסון  ▪

:וזיכרון פנימי

:סוללה▪

:עמידות למים▪

:מערכת הפעלה▪

:שונות▪



:פריטים בערכה

Galaxy Watch 46 mm (SM-R800/805)

Sרצועה נוספת מידה 
כסוף

שחור זהב 

Galaxy Watch 42 mm (SM-R810/815)

מטען 

Sרצועה נוספת מידה 
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