
 

 
 

 
Samsung Galaxy Watch Active2 myyntiin lokakuussa – 

Tyylikkäämpi ja henkilökohtaisempi seuraaja 
 
Galaxy Watch Active2:n myynti alkaa lokakuun aikana. Samsungin älykellouutuus toimii sekä Android- että 
iOS-laitteiden kanssa, ja se tulee myyntiin kahdessa kokoluokassa sekä kolmessa värissä. Galaxy Watch 
Active2 tuo mukanaan päivityksen pyörivään kellokehään, joka on nyt digitaalinen. Uudistettu kellokehä 
tekee käytöstä entistä intuitiivisempaa, parannetut unen ja stressin seuranta-algoritmit ohjaavat käyttäjää 
kohti terveellisempiä nukkumistapoja, ja kumppanuudet Spotifyn sekä Under Armourin kanssa tekevät 
treenaamisesta hauskempaa ja hyvinvoinnin ylläpidosta helpompaa. 
 
Espoo, 8. lokakuuta 2019 – Samsungin älykellovalikoima täydentyy Galaxy Watch Active2:lla lokakuun 
aikana. Samsungin älykellouutuuden intuitiiviset toiminnot ja hiottu muotoilu auttavat kelloa istumaan entistä 
paremmin käyttäjänsä henkilökohtaiseen tyyliin parantaen näin terveyttä ja hyvinvointia.  
 
– Galaxy Watch Active2 on tyylikäs ja laajasti personoitavissa. Se sallii asiakkaidemme ottaa hyvinvointinsa 
omaan hallintaansa.  Uutuuskellomme ylivertainen käytettävyys ja muotoilu tekevät siitä ihanteellisen 
älykellon jokapäiväiseen käyttöön, sanoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja. 

Parannettu treenivalmentaja hyvinvoinnin lisäämiseen 
Galaxy Watch Active2 tunnistaa yli 39 liikuntamuotoa, joista seitsemän tunnistetaan automaattisesti. Näihin 
lukeutuvat esimerkiksi juoksu, kävely, uinti, soutu, elliptinen cross trainer ja dynaamiset harjoitteet. 
Uudistetulla juoksuvalmentaja-sovelluksella käyttäjä voi seurata tahtiaan reaaliajassa ja valita seitsemästä 
erityyppisestä juoksuohjelmasta sopivimman omien harjoittelutavoitteiden saavuttamiseksi. Kellon takana on 
kaksinkertainen määrä terveysantureita, jotka lukevat kehoa paremmin kuin koskaan ennen, joten käyttäjät 
saavat nopeasti tietoa ja samalla saavat kaiken irti harjoituksistaan. 

Kellossa on myös parannetut unen ja stressin seuranta-algoritmit, jotka ohjaavat käyttäjää kohti 
terveellisempiä nukkumistapoja. Watch Active2 auttaa käyttäjää parantamaan hyvinvointiaan välittämällä 
konkreettisia vinkkejä terveellisemmistä valinnoista niin liikuntaan ja ruokavalioon kuin nukkumiseen ja 
mielenterveyteenkin liittyen. Mukana on myös tasapainoiseen elämään kannustava Mindfulness-sovellus. 

  



 

Kaksi kokoa ja uudistunut muotoilu 
Galaxy Watch Active2 on suunniteltu sopimaan kunkin käyttäjän mieltymyksiin. Tästä syystä kello on 
saatavilla kahdessa koossa - 44 ja 40 millimetriä - sekä kolmessa värissä: musta, hopea ja kulta. Muotoilua 
määrittää ruostumaton teräs sekä lasinen takaosa, ja näyttö peittää suuren osan laitteen etualasta. 
Always-on display -toiminnon ansiosta kellotaulu näkyy aina, vaikka kello ei olisi aktiivisesti käytössä. Entistä 
parempi näyttö ja nahkaiset rannekevaihtoehdot saavat Galaxy Watch Active2:n tuntumaan yhtä 
luonnolliselta kuin perinteinen älykello. Standardikokoisen rannekeliitännän ansiosta myös rannekkeiden 
vaihtaminen on helppoa, ja kelloon sopivat jopa tavallisista kelloliikkeistä ostetut vaihtoehdot. 

Galaxy Watch Active2 tuo uudistuksia myös tuttuun pyörivään kellokehään, joka on nyt digitaalinen. Pyöreä 
Super AMOLED -näyttö sallii käyttäjän kiertää näyttöä ja näkymiä niin myötä- kuin vastapäivään. Tämä 
toiminto ja uudistettu One UI -käyttöliittymä tekevät kellon käytöstä entistä helpompaa. 

Galaxy Watch Active2:n myynti alkaa lokakuun aikana. Älykello on saatavana kahdessa kokoluokassa - 44 ja 
40 millimetrin halkaisijalla - sekä kolmessa värissä: musta, hopea ja kulta. 
 
Suositushinnat:  
Galaxy Watch Active2 4G ruostumaton teräs 44mm: 499 €  
Galaxy Watch Active2 4G ruostumaton teräs 40mm: 479 € 
 
Lisätietoa Galaxy Watch Active2:sta: news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com. 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515  
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049  
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi  
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset. 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen määritämme 
ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, kameroista, kodinkoneista, lääketieteellisistä laitteista, 
verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/ 

 

 

 

http://news.samsung.com/

