
Design pensado e personalizado para si

Dado que fica no seu pulso 24 horas por dia e 7 dias por semana,

para além de um excelente equipamento, tem de ser bonito. Assim,

trazemos o novo Active2, que não só é mais versátil ao seu estilo,

como também é confortável. Personalize o mostrador e mude a

bracelete consoante o seu gosto de forma a adaptá-lo a qualquer

estilo ou ocasião.

Melhore o seu bem-estar através do sono,

fitness ou gestão de stress e complete as

suas tarefas de forma eficiente. O Galaxy

Watch Active2 complementa o seu estilo

de vida naquilo que realmente importa –

isto tudo com um design elegante e

moderno.

Acompanhe o seu treino no seu pulso

O Active2 monitoriza os seus movimentos para que possa

simplesmente colocar o exercício físico em prática. Agora é

possível ligar o seu Active2 às maquinas do ginásio através da

função NFC – assim pode medir o tempo de treino, calorias

perdidas e batimentos cardíacos conjugado com a análise do treino

medida diretamente no equipamento do ginásio.

Um companheiro para o dia-a-dia

Deixe o seu telefone de lado e continue ligado com o Active2.

Através da Samsung Account e com uma ligação Wi-Fi, poderá

continuar a receber mensagens e chamadas no seu relógio mesmo

que não esteja perto do telefone. Também será possível controlar à

distância a câmara do seu telefone através do relógio. Aceda às suas

redes sociais, faça download de músicas e podcasts do Spotify e

navegue pelo relógio com a nova moldura digital.

Cuide do seu bem-estar

A nossa tecnologia de sensores permite monitorizar com mais

precisão todo o tipo de actividade e medir indicadores de bem-

estar, tal como os batimentos cardíacos. Melhorámos também a

forma de analisar níveis de stress e ciclos de sono para lhe oferecer

sugestões de como manter o seu bem-estar em primeiro lugar.

Quando se trata de si, uma pequena inovação pode fazer uma

grande diferença.

Moldura Digital

Controlo de câmara

Chamadas & Mensagens

Compatibilidade 

Android & iOS

40mm 44mm

SM-R830NZDATPH - Rosa 

Dourado

EAN 8806090083730

SM-R820NZKATPH - Preto

EAN 8806090084775

SM-R830NZSATPH - Prateado

EAN 8806090083259

SM-R820NZDATPH - Rosa 

Dourado

EAN 8806090084782

Ecrã

1.2” (30 mm), Circular Super 

AMOLED (360 x 360)

Full Color Always On Display

Corning® Gorilla® Glass DX+

1.4” (34 mm), Circular Super 

AMOLED (360 x 360)

Full Color Always On Display

Corning® Gorilla® Glass DX+ 

Dimensões e Peso 40 x 40 x 10.9mm, 26g 44 x 44 x 10.9mm, 30g

Bateria 247mAh 340mAh

Processador

Sistema Operativo

Memória 

Conectividade

Durabilidade

Compatibilidade

Sensor

Na Caixa

Material

Comunicações: Chamadas, Mensagens, Contactos.

Notificações: Chamadas, Mensagens, Emails, Redes Sociais

Galaxy Wearables: Aplicação de ligação ao Smartphone 

disponível em Galaxy App Store.

Outros

Acelerómetro, Giroscópio, Batimentos Cardíacos, Luz ambiente, 

Barómetro

Smartwatch, Carregador sem fios

Bracelete: Fluoroelastômero / Mostrador: Alumínio

768MB RAM + 4GB Memória interna

Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/GLONASS/Beidou1

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Exynos 9110 Dual core 1.15GHz

Samsung e Android: Android 5.0 ou superior & RAM acima de 

1.5GB 

 iPhone: iPhone 5 e superior, iOS 9.0 ou superior

Tizen Based Wearable OS 4.0

Modelos

GALAXY WATCH ACTIVE2


