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Huawein huippukello Watch GT 3 Pro nyt kaupoissa – laatua ja
tinkimätöntä tyyliä kahdessa eri koossa
Laadukkaat materiaalit ja viimeisimmät tekniset ominaisuudet yhdistävän Huawei Watch GT 3 Pro
-älykellon myynti Suomessa on alkanut. Huawein lippulaivakellon monipuoliset ominaisuudet
tekevät siitä luotettavan ja edustavan kumppanin urheiluun, arkeen ja juhlaan.

Huawei Watch GT 3 Pro on nyt saatavilla kaupoissa kahtena materiaaliversiona: Titanium, jossa on
saumaton titaanirunko, sekä Ceramic, jossa on ylellisyyttä huokuva nanokiteinen keraaminen runko.
Molemmissa on upea ja kestävä safiirilasista valmistettu linssi, suuri ja kirkas näyttö sekä laaja
valikoima vaihdettavia kellotauluja. 1,43-tuumainen 466 x 466 pikselin AMOLED-värinäyttö
mahdollistaa tietojen esittämisen kirkkaasti ja selkeästi.
Huawein viimeisin lippulaivamalli on paitsi tyylikäs, myös vaativaan käyttöön suunniteltu älykello. Sen
akku riittää pidemmillekin matkoille ilman, että käyttäjän tarvitsee murehtia lataamisesta.
Titanium-mallissa akku kestää jopa 14 päivää normaalilla käytöllä ja 8 päivää raskaalla käytöllä, ja
Ceramic-mallissa jopa 7 päivää normaalilla käytöllä ja 4 päivää raskaalla käytöllä. Molemmat mallit
tukevat langatonta pikalatausta, minkä ansiosta kelloon ehtii ladata riittävästi lisävirtaa kiireisen
päivän keskelläkin.
Monipuolinen huippukello tukee henkilökohtaisen tyylin ohella myös terveitä elämäntapoja. Watch
GT 3 Pron ammattilaistason urheilutoiminnot vastaavatkin aktiiviliikkujan tarpeisiin niin maalla kuin
vedessäkin: kellon vankka rakenne ja uusi urheilutila sallivat käyttäjän rikkoa rajoja ja sukeltaa jopa 30
metrin syvyyteen1. Watch GT 3 Pro tukee Huawei TruSeen™ 5.0+ -järjestelmää, jonka pohjana ovat
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Täyttää sukellusvarusteiden standardin EN13319 ja voi tukea vapaasukellusta maksimissaan 30 metrin syvyyteen. Ei
sovellu kuumaan suihkuun, kuumiin lähteisiin, saunaan, korkealta sukeltamiseen, korkean paineen pesuihin tai muihin
aktiviteetteihin, joissa veden paine on korkea, lämpötila tai kosteus on korkea tai vesi virtaa kovaa vauhtia. Ei sovellu
laitesukellukseen, tekniseen sukellukseen tai sukellukseen yli 30 metrin syvyyteen.

muun muassa päivitetty sykkeenmittausmoduuli ja kaikin puolin aiempaa parempi sekä tarkempi
mittaustarkkuus. Samoin TruSeen™ 5.0+ -järjestelmän tehokas häiriöitä ehkäisevä suunnittelu
hallitsee aiempaa paremmin äkilliset ja epätasaiset liikkeet, jolloin mittaustarkkuus pysyy korkeana
esimerkiksi HIIT-, jooga-, naruhyppely- ja aerobisissa harjoitteissa.
Watch GT 3 Prossa on yli 100 harjoitustilaa, AI-juoksuvalmentaja ja personoitava juoksusuunnittelu,
joka perustuu käyttäjän fyysiseen kuntoon, juoksuhistoriaan sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin.
Edistyneet ominaisuudet, kuten laktaattikynnyksen ja maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus
auttavat käyttäjää saavuttamaan parhaan mahdollisen urheilusuorituksen. Lisäksi käyttäjät voivat
valikoiduilla markkinoilla seurata terveyttään tarkalla EKG-mittauksella2. Toiminto ei ole vielä
saatavilla Euroopassa.
Liikuntatoimintojen ohella automaattinen SpO2-seuranta huolehtii siitä, että veren
happipitoisuustasot pysyvät terveellisiksi määritellyissä rajoissa. HUAWEI TruSleep™ 2.0 taas seuraa
unenlaatua, reaaliaikaista sykettä ja unenaikaista hengitystä, minkä lisäksi se määrittää big data
-analytiikan perusteella unenlaadun tason. Toiminto hyödyntää Huawein tekoälyteknologiaa
tarjotakseen käyttäjille tietoa ja kehitysehdotuksia unenlaadun parantamiseksi.
Huawei GT 3 Pro -älykellon Bluetooth-puheluiden ansiosta käyttäjä voi soittaa tai vastaanottaa
puheluita esimerkiksi urheilun aikana tai kun kädet ovat muuten varattuna. Toiminnon ansiosta
yhteydenpito perheeseen ja ystäviin on entistä helpompaa.
Tarkan GPS-paikannuksen takaa Huawei Watch GT 3 Pron sisäänrakennettu kaksikaistainen GNSS,
joka yhdistää viisi satelliittijärjestelmää (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS).
Hinnat ja saatavuus
Huawei Watch GT 3 Pro -kelloja on saatavilla laajalti kaupoissa kautta maan. Laitesarjan
materiaalivaihtoehdot ja suositushinnat:
●
●
●
●
●

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, silikoniranneke – 399 €
Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, nahkaranneke – 399 €
Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, titaaniranneke – 499 €
Watch GT 3 Pro Ceramic, 43 mm, keraaminen ranneke – 549 €
Watch GT 3 Pro Ceramic, 43 mm, nahkaranneke – 449 €

Lisätietoja tuotteista täällä:
Huawei Watch GT 3 Pro Titanium
Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic
Kuvia:
https://www.dropbox.com/sh/o03wyk3x3moc0hj/AABwmyLLewGOszV7jAnHJHFSa/Product%20Pictu
res?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
Lisätiedot:
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Kyseessä ei ole lääketieteellinen laite. Sisältö on vain referenssikäyttöön eikä sitä tulisi käyttää kliinisessä diagnosoinnissa.
Ei sovellu alle 18-vuotiaille käyttäjille tai niille, joilla on havaittu muun tyypin rytmihäiriöitä. Ohjeet luettava huolellisesti.
EKG-toimintoa tuetaan vain valikoiduilla markkinoilla: Kiina, Indonesia, Peru, Filippiinit, Venäjä, Salvador, Chile, Vietnam,
Kuwait, Oman ja Qatar. Saatavuus voi muuttua.
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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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