Håll dig uppkopplad med Galaxy Watch
Den smarta klockan utvecklas ständigt och blir allt smartare. Detta utan att frångå den analoga känsla
många har för vana att känna för sina klockor. Klockan är inte bara ett verktyg för att hålla koll på
tiden, utan har även länge varit en accessoar, något som berättar mer om dess bärare. I Galaxy Watch
kombineras funktion med stil och finess på bästa sätt.

Håll dig uppkopplad med eSIM
En av de största nyheterna med Galaxy Watch är eSIM. Skillnaden från ett traditionellt simkort är att
inget fysiskt simkort nu behöver matas in i klockan utan det är inbyggt och aktiveras digitalt. Om
användaren kommer längre än 10 meter från mobiltelefonen startar eSIM automatiskt, något som gör
att man inte missar ett viktigt samtal i situationer där telefonen inte är med. Lämna mobilen hemma
på löprundan, lämna mobilen i jackan på middagar med vänner eller under mötet och ta istället emot
meddelanden eller samtal direkt i klockan. Även om din operatör inte stödjer eSIM just nu, kan du
fortfarande använda din Galaxy Watch fulla funktionalitet i övrigt. Så snart din operatör stödjer eSIM
är det enkelt aktivera detta i efterhand via operatören. För att hålla koll på när din operatör är redo för
eSIM, gå in på Samsungs hemsida under Galaxy Watch – och registrera dig för att bli kontaktad när det
är dags.
Unik design för dig
Med Galaxy Watch kan användaren uttrycka sin personliga stil. Till skillnad från tidigare Gearmodeller har Galaxy Watch två olika storlekar som kommer i Midnight Black och Rose Gold i storleken
42 mm samt Silver i 46 mm. Personifiera den ett steg längre genom att välja urtavla och armband. I
och med standardarmband på 20 mm och 22 mm är det lättare att anpassa efter sin personliga stil, då
man kan använda andra klockarmband som går att köpa i vanliga klockbutiker.

Din bästa träningspartner
Galaxy Watch är också en utmärkt träningskompis med 39 olika träningsformer och du kan själv lägga
in till exempel egna styrkeövningsscheman, som kan anpassas från vardagsmotionären till
elitidrottaren. Dessutom finns många specialanpassade träningsappar från Under Armour –
Endomondo, Myfitnesspal, UA Record och MapMyRun (1 års premiumanvändning ingår). Du behöver
inte heller ha tråkigt när du tränar eftersom Spotify gör att du kan ha tillgång till favoritmusiken
direkt i klockan, även som nedladdade Offline-spellistor med Spotify Premium-konto.
Den dagliga assistenten
Klockan ser till att vakna samtidigt som användaren på morgonen. Vid första ögonkast låter klockan
dig veta vad det ska bli för väder under dagen, berättar om dagens schema och påminnelser.
Användaren får självklart välja själv hur mycket han eller hon vill att klockan ska lägga sig i.
För att hitta mer information, vänligen besök: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxywatch/#performance

