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Valmistujaiset tulossa? Näistä Huawein huipputuotteista löytyy
takuuvarmasti lahja kevään sankareille
Moni valmistujaisiaan viettävä toivoo lahjaksi teknologiaa. Mutta mitkä ovat tämän kevään
hittituotteet? Huawei listasi omat vinkkinsä.

Suuntaapa valmistujaisiaan viettävä seuraavaksi sitten työelämään tai uusiin opintoihin, on
teknologia varma lahjavalinta. Tämän kevään suosikkituotteita ovat kuulokkeet, kellot ja kannettavat
tietokoneet.
FreeBuds 4 – Mukavuutta ja korkealaatuista äänentoistoa

Huawein FreeBuds 4 -kuulokkeet ovat lahja aktiiviselle ihmiselle, joka arvostaa korkeaa äänenlaatua
ja käyttömukavuutta. Aidosti langattomat kuulokkeet synnyttävät miellyttävän
melunvaimennuskokemuksen, minkä ansiosta ne ovat mainio valinta ihmiselle, joka haluaa nauttia
katkeamattomasta ja korkealaatuisesta äänentoistosta riippumatta siitä, missä hän liikkuu. FreeBuds
4 -kuulokkeissa diskanttiäänet toistuvat kirkkaina ja täyteläisinä. Kuulokkeiden suuri 14,3 millimetrin
dynaaminen bassoelementti taas huolehtii, että käyttäjä pääsee nauttimaan entistä
vaikuttavammista bassoäänistä.
FreeBuds 4 on varustettu monipuolisilla yhteysominaisuuksilla. Olipa kyseessä mikä tahansa älylaite,
jossa on HarmonyOS-, Android-, iOS- tai Windows-käyttöjärjestelmä, Huawei FreeBuds 4
-kuulokkeisiin voidaan liittää kaksi laitetta samanaikaisesti. Tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden
esimerkiksi nauttia suosikkimusiikistaan ilman, että yksikään tuleva puhelu jää huomaamatta.
FreeBuds 4 -kuulokkeet tuntuvat mukavilta korvissa pidemmänkin kuuntelusession jälkeen. Yksi
korvanappi painaa vain 4,1 grammaa ja kuulokkeet on tarkkaan muotoiltu istumaan korviin entistä
paremmin.

Huawei FreeBuds 4 -kuulokkeiden akku riittää jopa neljän tunnin katkeamattomaan musiikintoistoon,
ja latauskotelon kanssa kokonaistoistoaika on jopa 22 tuntia. Akun tyhjentyessä markkinoiden
johtava pikalataustekniikka antaa 2,5 tuntia lisää kuunteluaikaa jo 15 minuutissa.
Huawei FreeBuds 4 -kuulokkeet ovat myynnissä Suomessa suositushintaan 149 €. Värivaihtoehdot
ovat hopeanharmaa Silver Frost ja valkoinen Ceramic White.
Tuotekuvia täällä. Lisätietoja tuotteesta täällä.
Watch GT Runner – juoksijan paras ystävä
Huawei Watch GT Runner -kello on nappivalinta liikunnalliselle ihmiselle. Se on juoksijan tarpeiden
pohjalta kehitetty huippukello, joka on sekä älykäs avustaja arkeen että henkilökohtainen
liikuntavalmentaja.
Watch GT Runner muodostaa mitattujen ympäristö- ja terveystietojen avulla tehokkaita
harjoittelusuunnitelmia, jotka tukevat käyttäjän liikkuvaa elämäntyyliä. Kellossa on Suomessa
kehitetty TruSport™-algoritmi, jonka avulla käyttäjä pääsee tarkastelemaan laajoja urheilutietoja
liittyen harjoituksen intensiteettiin ja palautumisaikaan. Uusi juoksukyvyn mittaamiseen tarkoitettu
järjestelmä, Running Ability Index (RAI), auttaa käyttäjää arvioimaan juoksukyvykkyyttään
objektiivisesti ja saavuttamaan parhaat tuloksensa.
Watch GT Runnerissa on myös tarkka sykkeenmittaus, SpO2-mittaus ja tarkka kaksikaistainen
GNSS-paikannusteknologia. Sisäänrakennetun huipputeknologian ohella Huawei Watch GT Runner
tukee ulkoisia sykevöitä entistä rikkaamman ja ammattimaisemman harjoitustiedon keräämiseksi.
Watch GT Runner -kellon runko on kevyt, vesitiivis ja mukava kädessä. Materiaaleina on käytetty
vahvaa polymeerikuitua, keramiikkapinnoitetta ja titaania. Kello painaa ilman ranneketta vain 38,5
grammaa eli laite on juoksulenkeillä lähes huomaamaton. Lisäksi laitteen akku kestää jopa 14 päivää
yhdellä latauksella älykkäässä virtatilassa ja keskiverrolla käyttöasteella.
Huawei Watch GT on yhteensopiva sekä Android- että iOS-puhelinten sekä luonnollisesti Huawein
oman HarmonyOS-käyttöjärjestelmän kanssa.
Kellon suositushinta 279 € ja sitä on saatavilla laajalti kaupoissa kautta maan.
Tuotekuvia täällä. Lisätietoja tuotteesta täällä.
Watch GT 3 – tyyliä ja huippuluokan tekniikkaa
Huawei Watch GT 3 -kello on Runner-mallin tavoin luotettava ja erittäin tehokas jokapäiväinen
avustaja arkeen ja liikuntaan. Sen ominaisuuksiin lukeutuvat yli 100 harjoitustilaa, sisäänrakennettu
harjoitussuunnittelija, parannettu paikannus juoksujen seurantaa varten, tarkka sykemittari,
SpO2-seuranta ja unen seuranta. Urheilutoimintojen seurantaan tämäkin kello käyttää Suomessa
kehitettyä TruSport-algoritmia.
Watch GT 3 luo kuitenkin oman tyylinsä yhdistämällä uusimman tekniikan ajattomaan eleganssiin.
Kello on valmistettu huippuluokan materiaaleista ja edustaa tyylikästä sekä klassista muotoilua, joka

voidaan yhdistää käyttäjän yksilölliseen tyyliin helposti vaihdettavilla rannekkeilla.
Watch GT 3:ssa on tehokas akku, joka kestää jopa 14 päivää 46 mm:n mallissa ja jopa 7 päivää 42
mm:n mallissa. Kello on yhteensopiva sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa.
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 €
Tuotekuvia täällä. Lisätietoja tuotteesta täällä.
MateBook 14s – suorituskykyinen läppäri työhön ja opiskeluun
Huawei MateBook 14s on siro ja sulavalinjainen kannettava tietokone, jossa yhdistyvät laadukkaat
materiaalit, korkea suorituskyky ja erinomainen käytettävyys sekä kannettavuus.
Tietokoneen 14,2-tuumainen ja 2.5K-tarkkuuden FullView Display -kosketusnäyttö tukee jopa 90 Hz:n
virkistystaajuutta, minkä ansiosta käyttäjä voi nauttia sulavasta ja luonnollisesta kuvan liikkeestä.
Käyttäjä voi halutessaan vaihtaa 60 ja 90 Hz:n tilojen välillä nopeasti ja vaivattomasti yksinkertaisella
Fn+R-näppäinkomennolla.
MateBook 14s:n tyylikkään ja kevyen alumiinirungon ansiosta laite painaa vain 1,43 kilogrammaa,
joten se kulkee vaivattomasti mukana työssä, opinnoissa ja arjessa. Liikkuvaa elämäntapaa tukee
myös erinomainen akkukesto 60 Wh:n akun ansiosta, ja taskuun mahtuvan 90 W:n virtalähteen
kanssa tietokone saa 3 tuntia tehokasta käyttöaikaa vain 15 minuutin latauksella.
Suomessa Huawei MateBook 14s -kannettavasta on myynnissä korkeimmilla tehoilla ja Space Gray
-värillä varustettu malli, jonka suositushinta on 1 499 €. Tuotetta on saatavissa kaupoista ympäri
maan.
Tuotekuvia täällä. Lisätietoja tuotteesta täällä.
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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/
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