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  מ״מ 44/40

  רטט משוב עם דיגיטלי כתר

  מחוזקת X-Ion זכוכית
  LTPO בטכנולוגיית OLED  צג
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  nits 1000 : מקסימלית אור עוצמת

   3 מדור אחוז 30- ב יותר גדול מסך

  זהב ,חלל אפור ,כסף

סיביות 64בתצורת  בעל ליבה כפולה  S4 System in Package (SiP) 
 

  2 דור אופטי דופק ישןחי
  אלקטרוני דופק חיישן

  ג'ירוסקופ
  )3 מדור 2 פי forces-g 32 (עד תאוצה

  ברומטרי גובה מד
GPS/GLONASS/alileoGQZSS/– האיכון איכות לשיפור ניווט מערכות ארבעת שילוב 

 

  הקודם מהדור 50%ב חזק רמקול
   מיקרופון

  מובנית סוללה
  סוללה חיי שעות 18 עד

  * מטר 50 עומק עד למים תעמידו
  

 *עמיד לשחייה בלבד במי בריכה או ים. לא מומלץ לצלילה, סקי מים וספורט ימי אתגרי אחר
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UMTS + LTE 
Fi-Wi 

2.4GHz b/g/n 802.11 
  W3 אלחוטי בשב
5.0 Bluetooth  

  ספורט לולאת /ספורט רצועת

16GB 
  

  שנה  אחריות

(GPS) דור 5 אלומיניום Apple Watch
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אחריות

אלומיניום 
40/44 מ״מ 

Digital Crown עם משוב רטט 
גב קרמי בשילוב קריסטל ספיר

זכוכית Ion-X מחוזקת 
צג רטינה LTPO OLED דולק-תמיד עם Force Touch (מגיב בהתאם 

לעוצמת הלחיצה המופעלת) 
בהירות מקסימלית של 1000 ניטים 

מסך גדול יותר ב-30 אחוז מדור 3 

כסף, אפור חלל, זהב 

S5 בעל ליבה כפולה בתצורת 64 סיביות

חיישן דופק אופטי דור 2  
חיישן דופק חשמלי (כרגע לא פעיל בישראל) 

ג‘ירוסקופ 
מד תאוצה עד 32 כוח ג׳י 

מד גובה על בסיס לחץ אטמוספרי 
GPS/GNSS מערכות ניווט

רמקול חזק ב-50% מדור 3 
מיקרופון

סוללת ליתיון-יון מובנית 
עד 18 שעות פעולה מטעינה אחת

אטימות לשחייה1

40 מ״מ : גובה 40 מ״מ, רוחב 34 מ״מ, עובי 10.74 מ״מ, משקל מארז 30.8 גר׳ 
44 מ״מ : גובה 44 מ״מ, רוחב 38 מ״מ, עובי 10.74 מ״מ, משקל מארז 36.5 גר׳

  Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
 W3 שבב תקשורת אלחוטית

Bluetooth 5.0

גוף שעון 
רצועת ספורט או לולאת ספורט 

כבל טעינה מגנטי 1 מטר 
USB 5W מטען

32GB

שנה

1עמיד לשחייה בלבד במי בריכה או ים. לא מתאים לצלילה, סקי מים וספורט ימי אתגרי אחר  


