
Design clássico e premium 

Com o seu design clássico e premium, a sua nova bracelete

em pele e a sensação agradavelmente leve de o ter no pulso,

o novo Watch torna-se o melhor acessório para combinar

com qualquer estilo.

Para além de termos reduzido o peso e tornar o smartwatch

mais fino, conseguimos aumentar o tamanho do ecrã,

introduzindo novamente o mostrador com moldura rotativa,

para que seja mais fácil navegar entre todas as aplicações.

Adaptado para um estilo de vida saudável

Com o novo Galaxy Watch3 apresentamos novas features para um estilo

de vida ativo e saudável. Para que se sinta seguro em qualquer lado,

incorporamos um sensor de deteção de queda e introduzimos também a

medição do nível de oxigénio no sangue.

E porque o novo Watch3 não será só um acessório mas sim um

companheiro, leve-o consigo nas suas aventuras e obtenha uma análise

detalhada de todos os seus exercícios. E quando chegar a hora de

descansar o seu Galaxy Watch irá analisar os seus padrões de sono para

que recarregue todas as baterias.

O mundo no seu pulso

Fique sempre ligado com o Galaxy Watch3. Responda instantaneamente

a qualquer mensagem ou chamada, receba e veja fotografias, controle a

câmara do seu telemóvel, mude de musica, coordene as suas

apresentações em PowerPoint e muito mais, apenas no seu Galaxy

Watch3.



Conteúdo da Embalagem:

Galaxy Watch3
41mm 45mm

BT

Bronze 
SKU: SM-R850NZDAEUB

EAN: 8806090540059

Preto
SKU: SM-R840NZKAEUB

EAN: 8806090537912

Prateado 
SKU: SM-R850NZSAEUB

EAN: 8806090539916

Prateado 
SKU: SM-R840NZSAEUB

EAN: 8806090537868

Preto- Titânio
SKU: SM-R840NTKAEUB

EAN: 8806090716300

LTE

Bronze
SKU: SM-R855FZDAEUB

EAN: 8806090537219

Preto
SKU: SM-R845FZKAEUB
EAN: 8806090539602

Prateado 
SKU: SM-R855FZSAEUB
EAN: 8806090537202

Prateado 
SKU: SM-R845FZSAEUB
EAN: 8806090539565

Ecrã
1.2” (30mm) 

Super AMOLED, Corning® Gorilla ® 
Glass DX

1.4” (34mm)
Super AMOLED, Corning® Gorilla ® 

Glass DX

Dimensões 41.0 x 2560 x 11.3 mm, 48.2g 45.0 x 46.2 x 11.1 mm, 53.8g, Titânio- 43g

Sistema Operativo Tizen Based Wearable OS 5.5
Exynos 9110 / 1.15GHz CA53 64bit dual-core Processador

Memória 
RAM: 1 GB  

Armazenamento: 8 GB

Conectividade BT 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC

Bateria 247mAh (43hrs) 340mAh (56hrs)

Sensores
Pressão sanguínea (8PD), Electrocardiograma (ECG)

Acelerómetro, GPS

Compatibilidade
Samsung e Android: Android 5.0 ou superior & RAM acima de 1.5GB

iPhone: iPhone 5 e superior, iOS 9.0 ou superior

Durabilidade 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Material Aço / Titânio

Features de bem-
estar

Análise de sono, monitorização de stress, monitorização de bem-estar e 
saúde (pressão sanguínea*, eletrocardiograma*, saturação de oxigénio, 

deteção de queda e saúde da mulher)
Exercício (análise de corrida e feedback em tempo real, deteção automática 

de exercício físico
* Aguarda aprovação do infarmed

Etc
Microfone para fazer chamadas, Bixby, envio de mensagens, NFC, controlo de 

câmara, música, apresentações PowerPoint, visualização de imagens no relógio


