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Kevyt ja monipuolinen kello kahden viikon akunkestolla – Huawei
Watch GT 3 SE saapui Suomeen

 
Huawein viimeisin älykello, Watch GT 3 SE, on nyt myynnissä Suomessa. Erityisen kevyeksi

suunniteltu kello vastaa liikkuvan ja käyttömukavuutta arvostavan kuluttajan tarpeisiin.

Huawei Watch GT 3 SE yhdistää sporttisen tyylin loistavaan käyttömukavuuteen. Kevyen rakenteen ja
jopa kahden viikon akunkeston ansiosta kello sopii pitkiinkin ulkoilu- tai kuntoiluhetkiin. Watch GT 3
SE tukee myös pikalatausta, toimii Android- ja iOS-puhelinten kanssa sekä mahdollistaa
harjoittelutulosten jakamisen läheisille Huawei Health -sovelluksen ja Strava-yhteentoimivuuden
kautta.

Kevyt älykello päivittäisiin liikunnallisiin haasteisiin

Watch GT 3 SE on kehitetty erityisesti liikunnallisia käyttäjiä varten. Kello on kevyt ja mukava kädessä,
joten se sopii kumppaniksi myös pidemmille seikkailuille. Laitteen paino ilman ranneketta on 35,6 g ja
paksuus 11 mm.  Värivaihtoehtoja on kaksi, musta Graphite Black ja vihreä Wilderness Green, ja
tietysti myös kellotaulun voi vaihtaa mieleisekseen. Watch GT 3 SE:n kellotaulut ja käyttöliittymä
heräävät eloon 1,43-tuumaisella AMOLED-värinäytöllä, jonka tarkkuus on 466 x 466 pikseliä ja
pikselitiheys 326 PPI.

Liikunta tapahtuu toisinaan haastavissa ympäristöissä, joten myös mukana kulkevan älykellon tulisi
kestää vaihtelevia olosuhteita. Huawei Watch GT 3 SE tukee 5 ATM:n1 vesitiiviyttä ja täyttää ISO

1 Kello vastaa ISO 22810:2010 -standardin vaatimuksia 5ATM-vesitiiviydelle (vesitiivis jopa 50 metriin asti), ja sitä voidaan
käyttää vesiaktiiviteeteissa matalassa vedessä, kuten uima-altaissa tai merenrannan tuntumassa uitaessa. Ei sovellus
kuumiin suihkuihin, kylpylään, saunaan tai höyryhuoneisiin, laitesukellukseen, syväsukellukseen, korkealta sukellukseen,
korkeapaineiseen huuhteluun tai muihin aktiviteetteihin, joihin liittyy korkeaa vedenpainetta, korkeaa lämpötilaa ja
kosteutta tai korkeaa veden nopeutta.



22810:2010 -standardin vaatimukset, eli sitä voidaan käyttää jopa 50 metrin syvyydessä 10 minuutin
ajan. Kellon näyttöä suojaa Corning Gorilla Glass -lasi. Lisäksi tarkka GNSS-siruun pohjautuva
paikantamisjärjestelmä vähentää häiriöitä ja hyödyntää viittä satelliittijärjestelmää: GPS, BeiDou,
GLONASS, Galileo ja QZSS.

Urheilulliset käyttäjät hyötyvät Watch GT 3 SE -älykellon yli 100 urheilutilasta, älykkäistä
juoksuohjelmista ja Huawein Suomessa kehittämästä TruSport™-algoritmista, joka antaa hyödyllisiä
arvioita ja ehdotuksia harjoituksista kerättävän tiedon avulla.

Jokapäiväinen kumppani arjen askareisiin ja terveyden ylläpitoon

Watch GT 3 SE auttaa käyttäjäänsä tarkkailemaan terveyttään monin tavoin2. Esimerkiksi Huawein
itse kehittämä TruSeen™ 5.0+ -järjestelmä mahdollistaa tarkat sykemittaukset ja vähentää
liikkumisesta sekä muista tekijöistä aiheutuvia häiriöitä.

TruSleep™ 3.0 -teknologia taas seuraa ja arvioi käyttäjän unen laatua. Watch GT 3 SE kykenee
tunnistamaan käyttäjän unen keston automaattisesti, tallentamaan tulokset unen laadusta ja
esittämään unirakenteen jaettuna eri vaiheisiin, kuten kevyt uni, syvä uni, REM-uni ja valveillaolo.
Seuranta pohjautuu useisiin fysiologisiin tekijöihin, kuten kehon liikkeeseen, sykkeeseen ja
sykevälivaihteluun (HRV). TruSleep™ 3.0 ja Huawei Health -sovellus voivat tunnistaa kuusi erilaista
uniongelmaa ja antaa käyttäjälle yli 200 personoidun ehdotuksen joukosta sopivia neuvoja
unenlaadun parantamiseen.

Watch GT 3 SE:n avulla monet arjen askareet, kuten puheluihin vastaaminen, tiedon hakeminen sekä
tietysti urheilu- ja terveysseuranta, onnistuvat suoraan ranteesta. Matkustavien tukena ovat
navigointitoiminnot kellon ruudulla, arjenhallintaa kaipaavat voivat hyödyntää to do -listoja, ja
viihdevalikoimaan lukeutuvat esimerkiksi MyTuner Radio, Infinity Loop, eSound Music ja niin
edelleen.

Hinta ja saatavuus

Huawei Watch GT 3 SE -kellon myynti alkaa tänään 28. marraskuuta valikoiduilla jälleenmyyjillä.
Laitteen suositushinta Suomessa on 199 euroa.
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2 Tämä tuote ei ole lääketieteellinen laite. Mittaustulokset ja data ovat vain viitteelliseen käyttöön, eikä niitä tule käyttää
diagnosointiin tai lääketieteelliseen hoitoon.
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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/   

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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