Samsung presenterar Galaxy Watch3 och Galaxy Buds
Live
Stilren smartklocka och intelligenta hörlurar som hjälper dig vara produktiv, uppkopplad och hälsosam
Stockholm, 5 augusti 2020 – Idag presenterar Samsung Galaxy Watch3 och Galaxy Buds Live. Galaxy
Watch3 är nästa generations smartklocka som kombinerar en klassisk, tidlös design i rostfritt stål och äkta
läderarmband med den senaste teknologin för produktivitet, hälsa och välmående. Galaxy Buds Live har en
stilren, ergonomisk design och erbjuder ett trådlöst ljud av allra högsta kvalitet som gör det möjligt att höra
omgivningen obehindrat, samtidigt som störande bakgrundsbrus reduceras.
Galaxy Watch3 och Galaxy Buds Live kopplas sömlöst samman med hela Galaxy-ekosystemet för att
underlätta din vardag och göra det enklare att leva hälsosamt. De nya produkterna är fulla av nya
innovationer som gör det enklare att kommunicera och njuta av vardagen.
“Wearables är ett av de områden som utvecklas snabbast i vår bransch och innovationen går i rask takt. De
senaste månaderna har vi sett en stark tillväxt då många människor är intresserade av smartklockor och
trådlösa hörlurar för att hantera den nya vardag vi ställts inför, säger Rikard Skogberg, Product Manager
Wearables på Samsung i Norden. ”Sedan vi presenterade vår första smartklocka för sju år sedan har vi
blivit en ledande aktör som utvecklar och omskapar marknaden för wearables. Attraktiv design och
innovativa lösningar är det våra kunder förväntar sig av våra produkter och vi är fast beslutna att fortsätta
ligga i framkant av den här utvecklingen.”

Galaxy Watch3: För en enklare och mer hälsosam vardag
Galaxy Watch3 är en riktig premiumklocka med sin tunna och lätta design i rostfritt stål med äkta
läderarmband. För första gången kommer den också i en titanium-modell som är både tålig och elegant.
Galaxy Watch3 har, likt föregångarna, en roterande bezel som gör den enkel och smidig att använda.
Genom att vrida på denna kan du smidigt hoppa mellan widgets och applikationer eller titta på dina
meddelanden. Jämfört med den första Galaxy Watch-modellen så är nya Galaxy Watch3 14 % tunnare, 8 %
mindre och 15 % lättare1 – samtidigt som den har en större display än tidigare. Du kan enkelt anpassa
urtavlan för att matcha din personliga stil genom att välja mellan mer än 80 000 urtavlor i Galaxy Store,
eller skapa din egen och själv välja vilken information som ska visas på klockan.
För varje ny modell av Galaxy Watch blir klockan smartare och Galaxy Watch3 erbjuder bland annat nya
funktioner inom träning och hälsa. Till exempel blir det möjligt att mäta syreupptagning och syresättning av
blodet2. Galaxy Watch3 har även en funktion som känner av om du ramlar och kan skicka SOS-signal till
utvalda kontakter3.
Galaxy Watch3 kan även ge konkreta tekniktips på hur din träning kan utvecklas och din löpteknik
förbättras4. Genom att mäta till exempel balans, steglängd och markkontakt ger den en analys av din
löpning och ditt löpsteg. Med Samsung Health i din smartphone har du tillgång till mer än 120 olika videoworkouts som du enkelt kan casta till en Samsung Smart TV5 och din träning registreras och analyseras
direkt i din Galaxy Watch3. Har du på dig klockan när du sover kan du också se ditt sömnmönster, samt få
en bild av din allmänna stressnivå.
Du kan enkelt se meddelanden och bilder direkt på skärmen och lägga in egna autosvar om du är upptagen
i löpspåret eller på gymmet. Eftersom klockan är utrustad med eSIM kan du vara uppkopplad även om du
inte har din mobil med dig, vilket gör det möjligt att svara på samtal och meddelande eller lyssna på musik
även när du lämnat mobilen hemma.6 På marknader där Samsung Pay finns tillgängligt kan du också
betala med hjälp av klockan genom att koppla dina vanliga betal- och kreditkort till denna.
Galaxy Buds Live: Maximalt ljud i en perfekt passform
Galaxy Buds Live har en snygg design och en fantastisk passform som gör att du kan ha hörlurarna i öronen
hela dagen. Hörlurarna erbjuder ett imponerande ljud optimerat av AKG med fyllig bas och krispig diskant
så att du kan uppleva musik så som artisten vill att det ska låta. Galaxy Buds Live har tre mikrofoner, vilket
gör att ljudet blir tydligt och naturligt utan att du behöver höja rösten. Den nya innovationen Active Noise
Cancellation (ANC) for open type gör det möjligt att höra omgivningen obehindrat, samtidigt som störande
bakgrundsbrus reduceras. På så sätt kan du till exempel filtrera bort störande ljud från trafik utan att
behöva känna dig instängd eller bortkopplad från omgivningen.
Galaxy Buds Live är kompatibla med en lång rad produkter och du kan enkelt byta mellan dina uppkopplade
enheter utan att behöva koppla bort eller ansluta en ny enhet. Om du har en av de senaste Galaxymobilerna får du tillgång till ännu fler möjligheter. Med nya Galaxy Note20 kan du till exempel använda
Galaxy Buds Live som trådlös mikrofon och spela in kristallklart ljud eller använda Game Mode som minskar
latensen i ljudet för en ännu bättre spelupplevelse. Batteriet håller hela dagen och räcker totalt till 20
timmars lyssning utan extern laddning (ca 6 timmar + ytterligare ca 15 timmars laddning i etuiet). Batteriet
laddas snabbt och endast 5 minuters laddning kan ge upp till en timmes speltid.

1 Baserat på 45mm-modellen; varierar beroende på modell och storlek.
2 Produkten och relaterad mjukvara är inte avsedd för diagnostisering eller behandling av sjukdom eller andra medicinska tillstånd.
3 Falldetektion känner igen fall när man är i rörelse, inte stilla. Kräver nätverksuppkoppling för att skicka meddelanden. GPSposition kan påverkas av störning av satellitsignal.
4 Löpstegsanalys är inte tillgängligt vid lansering utan kommer att bli tillgängligt under tredje kvartalet 2020. Kräver
mjukvaruuppdatering.
5 Tillgänglighet kan variera på tidigare Samsung Smart TV-modeller, 2019 eller nyare.
6 4G LTE uppkoppling kräver Galaxy Watch3 LTE-version.

Tillgänglighet
Galaxy Watch3 kommer att finnas på den svenska marknaden från och med den 21 augusti.
Galaxy Watch3 finns i storlekarna 41mm och 45mm. Tillgänglig i 45mm i färgerna Mystic Black och Mystic
Silver samt 41mm i Mystic Bronze och Mystic Silver.
Titanium-modellen kommer senare i år.
Rekommenderat pris:
Galaxy Watch3 41mm: 5 190 SEK
Galaxy Watch3 45mm: 5 490 SEK
Galaxy Buds Live kommer att finnas på den svenska marknaden från och med den 21 augusti i färgerna
Mystic Bronze, Mystic White, och Mystic Black.
Rekommenderat pris: 1 990 SEK
För mer information om Galaxy Watch3 och Galaxy Buds Live, besök:
Galaxy Watch3: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch3/
Galaxy Bud Live: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-buds-live/

Galaxy Watch3
Färger

Rostfritt stål: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic Silver
Titanium: Mystic Black

Material

Rostfritt stål med äkta läderarmband
Titanium-modell med metallarmband

Storlek
& vikt

45mm: 45 x 46.2 x 11.1 mm, 53.8g (Rostfritt stål) / 43g (Titanium)
41mm: 41 x 42.5 x 11.3 mm, 48.2g (Rostfritt stål)
*utan armband

Display

45mm: 1.4” (34mm) / 41mm: 1.2” (30mm)
360 x 360 Super AMOLED, Full Color Always On Display,
Corning® Gorilla® Glass DX

Batteri

45mm: 340mAh / 41mm: 247mAh
WPC-baserad trådlös laddning

AP

Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz

OS

Tizen Based Wearable OS 5.5

Minne

1GB RAM + 8GB intern lagring

Anslutningar

LTE*, Bluetooth v5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo
*LTE-uppkoppling enbart i LTE modeller

Sensorer

Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Light Sensor,
Optical Heart Rate Sensor, Electrical Heart Sensor

Tålighet

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Kompatibilitet

Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 5↑, iOS 9.0↑

Galaxy Buds Live
Storlek & vikt

Hörlurar: 16.5 x 27.3 x 14.9 mm, 5.6g
Laddningsetui: 50 x 50.2 x 27.8 mm, 42.2g

Högtalare

12mm högtalare

Mikrofoner

3 mikrofoner (2 externa + 1 intern )

Batteri

Hörlurar: 60 mAh
Laddningsetui: 472 mAh

Speltid7

6 timmar / totalt 21 timmar (ANC eller Bixby Voice Wake-up ON)
5.5 timmar / totalt 20 timmar (ANC och Bixby Voice Wake-up ON)
8 timmar / totalt 29 timmar (ANC och Bixby Voice Wake-up OFF)

Taltid7

4.5 timmar / Totalt 17 timmar (ANC ON)
5.5 timmar / Totalt 19 timmar (ANC OFF)

Laddning

1 timmes speltid med 5 minuters snabbladdning 8
Qi-certifierad trådlös laddning

Anslutningar

Bluetooth v5.0
Codec: Scalable (Samsung proprietary), AAC, SBC

Sensorer

Accelerometer, IR, Hall, Touch, Grip, VPU (Voice Pickup Unit)

Kompatibilitet9

Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 7↑, iOS 10.0↑

Vattentålighet

IPX2
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Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och
teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror,
nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella
nyhetsrummet
http://news.samsung.com.

7 Faktisk batteritid kan variera och är beroende av användning och inställningar.
8 Laddningstid är baserad på att laddningen är mindre än 30% när laddning påbörjas.
9 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på andra enheter än Samsung.

