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Huawein Watch GT 3 -huippukello nyt tilattavissa – nopea ostaja
saa kaupan päälle FreeBuds 4i -kuulokkeet

 
Huawein uusimpien älykellojen ennakkomyynti Suomessa on alkanut. Kahdessa kokoluokassa
saatavilla oleva Watch GT 3 yhdistää klassisen muotoilun ja huippuluokan tekniikan.

Huawein uusien Watch GT 3 -älykellojen ennakkomyynti alkaa tänään. Kahdessa eri koossa (46 mm ja
42 mm) saataville tulevat kellot ovat yhdistelmä ajatonta eleganssia ja uusinta tekniikkaa. Molemmat
laitteet on valmistettu huippuluokan materiaaleista, ja ne edustavat ainutlaatuista klassista
muotoilua, joka voidaan yhdistää käyttäjän yksilölliseen tyyliin helposti vaihdettavilla rannekkeilla.

Molemmissa Watch GT 3 -versioissa on yli 100 harjoitustilaa, sisäänrakennettu harjoitussuunnittelija,
parannettu paikannus juoksujen tarkkaa seurantaa varten sekä uusi viidennen sukupolven
sykemittari. Watch GT 3 käyttää urheilutoimintojen seurantaan Suomessa kehitettyä
TruSport-algoritmia.

“Harjoittelun seurannan ohella TruSport-algoritmi määrittelee muun muassa yksilölliset, käyttäjän
kuntoon perustuvat dynaamiset harjoittelualueet ja laskee harjoittelun aiheuttaman kuormituksen ja
harjoitusvaikutuksen sekä reaaliaikaisen suorituskyvyn ja palautumisajan erilaisista
harjoitustyypeistä. Harjoittelussa kulutetut kalorit lasketaan useiden käyttäjäkohtaisten tekijöiden
perusteella ja TruSport-algoritmin ansiosta Watch GT 3 -kellot ovat mittaustarkkuudeltaan alan
parhaimmistoa”, kertoo Huawein Principal Research Scientist tri Petri Wiklund.

Huawei Watch GT 3 on varustettu myös parannetulla SpO2-seurannalla, unen seurannalla sekä
Bluetooth-puheluilla. Kello on yhteensopiva sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa. Huawei Watch
GT 3:ssa on tehokas akku, joka kestää jopa 14 päivää 46 mm:n mallissa ja jopa 7 päivää 42 mm:n
mallissa, mikä tekee siitä luotettavan ja erittäin tehokkaan jokapäiväisen avustajan.



Huawei Watch GT 3 -laitesarjan värivaihtoehdot ja suositushinnat:

● Watch GT 3, 46 mm, metallinharmaa kello ja metalliranneke – 329 €
● Watch GT 3, 46 mm, musta kello ja musta fluoroelastomeeriranneke – 279 €
● Watch GT 3, 42 mm, kullansävyinen kello ja metalliranneke – 329 €
● Watch GT 3, 42 mm, kullansävyinen kello ja valkoinen nahkaranneke – 279 €

Laitteiden ennakkomyynti alkaa tänään 29.11., ja kaikki 12.12. mennessä Watch GT 3 -kellon ostaneet
saavat kaupan päälle langattomat FreeBuds 4i -kuulokkeet (suositushinta 99 €). Huawei Watch GT 3
-laitesarja saapuu laajasti kauppojen hyllyille 13.12. alkaen.

Lisätiedot:

Joonas Nurmela, Huawei Technologies Oy, kuluttajaliiketoiminta
Johtava PR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 044 750 0084, sähköposti: joonas.nurmela@huawei.com

Kuva- ja materiaalipyynnöt, tuotelainat:

Niko Haikala, OSG Viestintä
Account Manager
Puh. 040 585 0264, sähköposti: HuaweiPR@osg.fi

Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.

Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.

Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/   

Huawei sosiaalisessa mediassa:         
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
YouTube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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