
Uma qualidade de som de outro mundo

Apresentamos-te o ANC (active noise cancelation) Inteligente para conseguires

desligar-te do que está à tua volta a e focares-te no que estás a ouvir para uma

verdadeira experiência imersiva. Reduz até 99% (até -35 DB, de forma ajustável

na app Galaxy Wearable) o som ambiente para que não percas nada enquanto

ouves a tua música. Quando estiveres a falar, os Buds detetam a tua voz e passam

do modo ANC para o modo ambiente automaticamente, para que não tenhas de te

preocupar com nada.

Desenhámos os Buds Pro a pensar em ti, incorporados com 3 microfones e 2

colunas largas que proporcionam uma experiência tridimensional igualável a

uma experiência cinematográfica dinâmica, equilibrada e potente.

Um design confortável

Os Buds Pro e a sua respetiva caixa são os novos acessórios para ti, com um

design futurista e ergonómico para um novo nível de conforto.

Foram desenhados para reduzir todos os incómodos que sentes e como tal, o seu

design reduz a pressão no ouvido e corta o efeito do vento enquanto estás na rua.

Resistentes à água

Os novos Buds Pro vêm com uma certificação IPX7, uma das certificações mais

altas no mercado. Esta certificação comprova que os Buds Pro são resistentes à

água podendo estar submersos até 1m de água e até 30 minutos.

Para além disso, os teus Galaxy Buds conseguem acompanhar-te durante todo o

dia com uma bateria de até 5H de reprodução dos Buds e de até 18H de

reprodução da caixa, e caso fiques sem bateria um carregamento de apenas 5 min

equivale a 1h de reprodução.



Galaxy Buds Pro

Geral

Galaxy Buds Pro Violeta SKU: SM-R190NZVAEUB EAN: 8806090970412

Galaxy Buds Pro Preto SKU: SM-R190NZKAEUB EAN: 8806090970627

Galaxy Buds Pro Prateado SKU: SM-R190NZSAEUB EAN: 8806090970528

Modos
Modo ANC: Até - 35 dB

Modo Ambiente. Até +20DB

Conectividade Bluetooth 5.0 (BLE)

Bateria 
(Play Time - Buds/Total)

Capacidade: 60mAh/472mAh

4.5/16 h (ANC & Bixby voice wake-up ON)
5/18 h (ANC or Bixby voice wake-up ON)
8/28 h (ANC & Bixby voice wake-up OFF)

Carregamento 5 min de carregamento = 55 min de reprodução

Colunas
2 way 

(11 mm woofer + 6.5 mm tweeter)

Microfone
3 Mics + VPU (Voice Pickup Unit)

(w/1 High SNR Mic)

Resistência à água IPX7

Sensores
Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de Hall, Sensor de proximidade, Sensor de 

toque, 
VPU (Voice Pickup Unit)

Dimensões e peso
Caixa: 50(W) x 50.2(H) x 27.8(D) mm , 44.9 g

Auricular: 19.5(W) x 20.5(H) x 20.8(D) mm, 6.3 g

Compatibilidade RAM: 1.5 GB, OS: Android | 7.0, Samsung

Galaxy Buds Pro


