
 
 

 Gear S3 Frontier שעון חכם סמסונג  
 

1.0GHz Exynos7270 (Java-W) מעבד בעל ליבה כפולה 
Tizen Based Wearable OS 2.3.1 מערכת הפעלה 
4GB 768 + נפח אחסוןMB (RAM) זיכרון בנפח של 

Full color AOD 1.3” (33 mm) מסך מעוגל 
 סוללה עוצמתית 380mAh כולל טעינה אלחוטית

 דירוג IP68 למים ולאבק
Gorilla Glass SR+ 

 

 

 
 

 

 

 עיצוב נצחי:

 שעון Gear S3 משלב את ההיבטים הטובים ביותר של העיצוב הקלאסי של השעון בשעון חכם מודרני.

 תצוגת השעון, שולי התצוגה והרצועה המעוצבת משתלבים ויוצרים את אחד השעונים המעוצבים

 ביותר שקיימים.

,316L משלב אלגנטיות ועמידות. הוא עשוי מסגסוגת פלדת אלחלד :Gear S3 Frontier 

  וכולל תצוגה מדהימה שקועה מהשוליים, כדי שיהיה מוגן מזעזועים חיצוניים לא צפויים

 פני שעון נראים תמיד:

 שעון Gear S3 עולה באיכות התצוגה לרמה הבאה.

 פני השעון הנראים ופעילים תמיד וכוללים 16M צבעים, משתמשים במניעת-שכפול כדי ליצור תמונת
 שעון חדה וברורה.

 מחוג שני התווסף כדי להוסיף לתחושת הריאליזם. אידיאלי לאלה שאוהבים את העיצוב של השעון
 הקלאסי המשולב עם התכונות המודרניות של השעון החכם.

 עצמאות וחופש:

 ל- Gear S3 יש רמקול מובנה כך שתוכלו לעשות ולקבל שיחות ללא הטלפון. עם סוללה שמחזיקה
 לאורך זמן הניחו ל- Gear S3 לשמש כטלפון חכם
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 הרמקול המובנה שלו מאפשר לכם להתקשר ולענות לשיחות. תוכלו גם להאזין לשירים האהובים
 עליכם בעזרת נגן המוזיקה המובנה.

 מגוון הודעות:

Gear -תוכלו לכתוב ישר על המסך בעזרת האצבע וה .Gear S3 שלחו במהירות הודעות טקסט בעזרת 
 S3 ימיר את ההודעה לטקסט דיגיטלי.

 תהליך הכתיבה חלק להפליא, ותוכלו אפילו לכתוב על האותיות הקודמות, גם אם הן לא הומרו לטקסט
 דיגיטלי. פשוט ונוח להעניק טאץ' אישי להודעות שלכם עם ציורים פשוטים ורגשונים.

 תכונות עיקריות:

1.0GHz Exynos7270 (Java-W) מעבד בעל ליבה כפולה 

Tizen Based Wearable OS 2.3.1 מערכת הפעלה 

4GB 768 + נפח אחסוןMB (RAM) זיכרון בנפח של  

 סוללה עוצמתית 380mAh כולל טעינה אלחוטית

Full color AOD 1.3” (33 mm) מסך מעוגל 

 דירוג IP68 למים ולאבק

Gorilla Glass SR+ 

 

 תכונות נוספות:

WiFi b/g/n / Bluetooth 4.2 / NFC / Stand Alone GPS / GLONASS, BEIDU / Microphone 

/ Speaker / Accelerometer / Gyro /  Barometer 

 מידות המוצר:

 גובה: 49 מ"מ

 אורך: 46 מ"מ

 רוחב: 12.9 מ"מ

 משקל: 62 גר'

 

 ברקוד:

8806088546575 

  מודל:

SMR760 
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