
 

 

 
 

Samsungin uusimmat puettavat laitteet julki: 
Galaxy Watch3 ja Galaxy Buds Live  

 
Tyylikäs älykello ja uniikit langattomat nappikuulokkeet auttavat pitämään käyttäjänsä tuotteliaana, 

terveenä ja yhteydessä lähimmäisiinsä. 
 
Espoo, 5. elokuuta 2020 – Samsung esitteli tänään Galaxy Watch3 -älykellon ja Galaxy Buds Live 
-kuulokkeet. Galaxy Watch3 on seuraavan sukupolven älykello, jossa yhdistyvät klassinen ja ajaton 
muotoilu, ruostumaton teräsrunko, aito nahkaranneke ja viimeisin teknologia. Lopputuloksena on loistava 
kumppani tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Langattomat Galaxy Buds Live -kuulokkeet taas on 
ergonomisesti muotoiltu, ja niiden tarkkaan harkitut ominaisuudet mahdollistavat sekä ympäristön 
kuulemisen tarvittaessa, että häiritsevän melun pois rajaamisen. 
 
Galaxy Watch3 ja Galaxy Buds Live yhdistyvät saumattomasti laajempaan Galaxy-ekosysteemiin, jonka 
tarkoituksena on tehdä jokapäiväisestä elämästä ja hyvinvoinnista helpompaa. Samsungin uusimmat 
puettavat tuotteet ovat täynnä viestintää ja viihtymistä tukevia innovaatioita. 
 
– Wearables-tuotekategoria on yksi alamme nopeimmin kehittyvistä ja innovatiivisimmista. Olemme 
nähneet vahvaa kasvua erityisesti viime kuukausina, sillä monet kuluttajat ovat kiinnostuneet älykelloista ja 
langattomista kuulokkeista uudenlaisen arkemme hallinnan avustamiseksi. Esittelimme ensimmäisen 
älykellomme jo seitsemän vuotta sitten, ja olemme sittemmin nousseet alan johtavaksi toimijaksi 
puettavien laitteiden markkinoiden kehittämisessä. Asiakkaamme odottavat tuotteiltamme houkuttelevaa 
muotoilua ja innovatiivisia ratkaisuja, ja olemmekin määrätietoisesti jatkamassa alan kehityksen kärjessä 
myös tulevaisuudessa, toteaa Rikard Skogberg, Product Manager Wearables, Samsung Nordic. 
 
  



 

Galaxy Watch3: Yksinkertaisempaa ja terveellisempää elämää 
Galaxy Watch3 on aito luksusrannekello. Se on muotoiltu ruostumattomasta teräksestä hoikaksi ja kevyeksi, 
ja sen ranneke on aitoa nahkaa. Ensimmäistä kertaa kello tulee saataville myös titaaniversiona, joka on sekä 
kestävä että tyylikäs. Edeltäjiensä tavoin Galaxy Watch3:ssa on pyörivä kellokehä, joten kelloa on todella 
helppo ja luonteva käyttää. Kehää kääntämällä käyttäjä pääsee nopeasti käsiksi eri kellotauluihin ja 
sovelluksiin. Ensimmäiseen Galaxy Watch -malliin verrattuna Galaxy Watch3 on 14 % ohuempi, 8 % 
pienempi ja 15 % kevyempi  - vaikka siinä on aiempaa suurempi näyttö. Kellotaulu on helppo muokata 
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mieleisekseen ja omaan tyyliin sopivaksi, sillä Galaxy Storessa on saatavana yli 80 000 kellotaulua. Käyttäjä 
voi myös luoda oman kellotaulunsa ja valita, mitä tietoja ruudulla näytetään. 
 
Galaxy Watch -kellot kehittyvät sukupolvi sukupolvelta älykkäämmiksi, ja Galaxy Watch3:ssa onkin monia 
uusia terveys- ja liikuntatoimintoja. Esimerkiksi hapenottokyvyn ja veren happipitoisuuden mittaaminen 
kellolla on pian mahdollista . Lisäksi Galaxy Watch3:ssa on kaatumisen tunnistava toiminto, joka voi 
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lähettää hätäviestin lähikontakteille käyttäjän kaatuessa .  
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Galaxy Watch3 voi jopa antaa konkreettisia tekniikkavinkkejä treenien ja juoksun kehittämiseen . Laite 
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analysoi juoksua ja askellusta esimerkiksi tasapainoa, askelpituutta ja maakontaktia mittaamalla. Samsung 
Health -puhelinsovelluksen kautta käyttäjällä on pääsy yli 120 videoharjoitukseen, jotka on helppo peilata 
myös Samsung-älytelevisioon . Samalla harjoitukset tietysti tallentuvat Galaxy Watch3:een. Mikäli kelloa 
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pidetään nukkuessa, käyttäjä saa nähtäväkseen myös unenlaatunsa sekä arvion yleisesti stressitasosta.  
 
Kellon näytöltä on vaivatonta tarkistaa viestit tai kuvat, ja käyttäjät voivat syöttää haluamansa 
automaattivastaukset niihin hetkiin, kun he ovat kiireisiä vaikkapa kuntosalilla. Galaxy Watch3:ssa on 
eSIM-tuki, eli yhteydet ihmisiin ja musiikinkuunteluun pysyvät, vaikka puhelimen jättäisi kotiin.  
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Galaxy Buds Live: Äärimmäistä äänentoistoa hyvällä istuvuudella  
Galaxy Buds Live -kuulokkeet on tyylikkäästi ja mukavasti muotoiltu, joten niitä voi pitää korvissa vaikka 
koko päivän. AKG:n äänioptimoimat kuulokkeet kykenevät vakuuttavaan basso- ja diskanttitoistoon, joten 
albumit kuulostavat juuri siltä kuin artistit tarkoittivatkin. Galaxy Buds Live -kuulokkeissa on kolme 
mikrofonia, joiden ansiosta ääni pysyy kirkkaana ja luonnollisena ilman tarvetta huutamiseen. Laitteen 
uusin innovaatio on Active Noise Cancellation (ANC) for open type, jonka ansiosta ympäristön äänet voi 
kuulla tarvittaessa vähentäen samalla häiritsevää taustamelua. Näin käyttäjät voivat vaivatta esimerkiksi 
uppoutua äänikirjaan ja kuulla silti junaansa koskevat kuulutukset asemalla. 
 
Galaxy Buds Live -kuulokkeet ovat yhteensopivat laajan tuotevalikoiman kanssa ja käyttäjät voivat vaivatta 
vaihtaa yhdistettyä laitetta ilman tarvetta katkaista tai luoda uudelleen yhteyksiä. Viimeisimpien 
Galaxy-laitteiden omistajille avautuu myös lisämahdollisuuksia. Uusien Galaxy Note20 -sarjan puhelinten 
kanssa käyttäjät voivat esimerkiksi käyttää Galaxy Buds Live -kuulokkeita langattomana mikrofonina tai 
hyödyntää Game Mode -tilan alennettua ääniviivettä entistä paremman pelikokemuksen luomiseksi. 
Kuulokkeiden akku kestää koko päivän - yhteensä 20 tuntia ilman tarvetta laturille (noin 6 tuntia 
kuulokkeissa sekä noin 15 tuntia lisävirtaa säilytyskotelossa). Akku latautuu nopeasti, sillä jo viiden 
minuutin lataus tuo jopa tunnin lisää kuunteluaikaa.  

1 Perustuu 45mm malliin, vaihtelee laitemallin ja -koon perusteella. 
2 Tuote ja ohjelmistot eivät ole tarkoitettu diagnosointiin tai minkään lääketieteellisen vaivan hoitoon. 
3 Kaatumisentunnistus tunnistaa tapaukset joissa käyttäjä on liikkeessä, ei paikallaan. Vaatii toimiakseen verkkoyhteyden viestien 
lähettämiseksi. Satelliittihäiriöt voivat vaikuttaa GPS-paikannukseen. 
4 Juoksuanalysointi ei ole saatavilla heti julkaisussa, mutta se tuodaan laitteisiin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Vaatii 
ohjelmistopäivityksen. 
5 Saatavuus voi vaihdella aiemmilla Samsung-älytelevisiomalleissa, 2019 ja sitä uudemmat. 
6 4G LTE -yhteys vaatii Galaxy Watch3:n LTE-laiteversion. Titanium-versio tuodaan Suomessa myyntiin vain Bluetooth-yhteyksillä. 



 

Saatavuus 
Galaxy Watch3 saapuu Suomen markkinoille 21. elokuuta. 
 
Galaxy Watch3 tulee saataville kahdessa kokoluokassa: 41mm ja 45mm.  45mm mallia myydään väreissä 
Mystic Black ja Mystic Silver, kun taas 41mm mallia myydään väreissä Mystic Bronze ja Mystic Silver.  
Titaaninen laiteversio tuodaan myyntiin myöhemmin tänä vuonna. 
 
Suositushinnat: 
Galaxy Watch3 41mm: 479 € 
Galaxy Watch3 45mm: 509 € 
 
Galaxy Buds Live -kuulokkeet saapuvat Suomen markkinoille 21. elokuuta värivaihtoehtoina Mystic Bronze, 
Mystic White ja Mystic Black. 
 
Suositushinta: 189€ 
 
Lisätietoa Galaxy Watch3:sta ja Galaxy Buds Livestä: 
Galaxy Watch3: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch3/ 
Galaxy Bud Live: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-buds-live/ 
 
 
 
 

Galaxy Watch3 

Värit 
Ruostumaton teräs: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic Silver 
Titanium: Mystic Black 

Materiaalit 
Ruostumaton teräs aidolla nahkarannekkeella 
Titaanimalli metallirannekkeella 

Mitat ja paino 

45mm: 45 x 46,2 x 11,1 mm, 53,8g (Ruostumaton teräs) / 43g 
(Titanium) 
41mm: 41 x 42,5 x 11,3 mm, 48,2g (Ruostumaton teräs) 
*ilman ranneketta 

Näyttö 
45mm: 1,4” (34mm) / 41mm: 1,2” (30mm) 
360 x 360 Super AMOLED, Full Color Always On Display, 
Corning® Gorilla® Glass DX 

Akku 
45mm: 340mAh / 41mm: 247mAh 
WPC-pohjainen langaton lataus 

Suoritin Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz 

Käyttöjärjestelmä Tizen Based Wearable OS 5.5 

Muisti ja tallennustila 1GB RAM + 8GB sisäistä tallennustilaa 

Yhteysominaisuudet 
LTE*, Bluetooth v5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo 
*LTE-yhteys vain LTE-malleissa 

Anturit 
Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Light Sensor,  
Optical Heart Rate Sensor, Electrical Heart Sensor 

Suojaluokitukset 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G 

Yhteensopivuus Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 5↑, iOS 9.0↑ 

 

https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch3/
https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-buds-live/


 

Galaxy Buds Live 

Mitat ja paino 
Kuulokkeet:  16,5 x 27,3 x 14,9 mm, 5,6g 
Latauskotelo:  50 x 50,2 x 27,8 mm, 42,2g 

Kaiutinajuri 12mm kaiutinajuri 

Mikrofonit 3 mikrofonia (2 ulkoista + 1 sisäinen ) 

Akku 
Kuulokkeissa: 60 mAh  
Latauskotelossa: 472 mAh 

Käyttöaika  
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6 tuntia / yhteensä 21 tuntia (ANC tai Bixby Voice Wake-up ON) 
5,5 tuntia / yhteensä 20 tuntia (ANC ja Bixby Voice Wake-up ON) 
8 tuntia / yhteensä 29 tuntia (ANC tai Bixby Voice Wake-up OFF) 

Puheaika 
4,5 tuntia / Yhteensä 17 tuntia (ANC ON) 
5,5 tuntia / yhteensä 19 tuntia (ANC OFF) 

Charge 
Tunnin käyttöaika 5 minuutin pikalatauksella  
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Qi-sertifioitu langaton lataus 

Yhteysominaisuudet 
ja formaattien tuki 

Bluetooth v5.0 
Codec: Scalable (Samsung proprietary), AAC, SBC 

Anturit Accelerometer, IR, Hall, Touch, Grip, VPU (Voice Pickup Unit) 

Yhteensopivuus  
9

Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 7↑, iOS 10.0↑ 

Vedenkestävyys IPX2 

 
 
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/. 

7 Todellinen akkukesto voi vaihdella riippuen käytöstä ja asetuksista. 
8 Latausaika perustuu alle 30% akkuvaraukseen latauksen alkaessa. 
9 Jotkut ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla muilla kuin Samsung-laitteilla 

mailto:samsungpr@osg.fi
http://news.samsung.com/

