2014-08-29 12:06 CEST

Samsung Gear S – altid forbundet
Næste generation af wearables har buet Super AMOLED-skærm og egen 3Gforbindelse direkte på armen.
København, 29. august 2014 – Nu gør Samsung Gear S sin entré. Samsungs
direkte forbundne wearable-produkt tager smartphone-oplevelsen fra din
lomme direkte til dit håndled. Med funktioner tilpasset til et liv på farten,
giver Gear S en stor frihed og en enklere hverdag. Samtidigt lanceres Gear
Circle, et nyt headset, der bæres som en halskæde.
Altid forbundet
Gear S er udstyret med sit eget 3G SIM-kort for altid at være forbundet. Det
betyder, at du får opdateringer fra sociale medier, din kalender, eller andre

programmer, selvom du ikke har din telefon med dig. Du kan også svare på
beskeder ved hjælp af et tastatur på skærmen eller via S voice. Dette betyder
naturligvis, at forbindelsen også giver dig mulighed for at modtage og
foretage opkald direkte fra din Gear S eller tillade viderestilling af opkald fra
en smartphone. Gear S er også udstyret med WiFi.
Buet skærm for perfekt pasform
Den buede Super AMOLED-skærm er to tommer høj og sidder, takket være sin
buede form, perfekt på armen. Baggrundsbilledet på skærmen er let at
tilpasse til dine egne præferencer, og kombineret med de udskiftelige
armbånd, får du rig mulighed for at udtrykke din individuelle smag og stil.
- ”Samsung er på forkant i en spændende kategori, der udvikler sig hurtigt”,
siger Claus Holm, administrerende direktør for Samsung Danmark. ”Samsung
Gear S er det absolut nyeste inden for wearables og passer perfekt ind i alle
livsstile.”
GPS og navigation direkte på armen
Gear S giver dig hurtig adgang til vigtige oplysninger via widgets. For
eksempel kan du navigere via tjenesten HERE, få nyheder fra Financial Times
via fastFT, læse hurtigt ved hjælp af Spritz og holde styr på din Facebook.
Samlet set er Gear S den perfekte ledsager for dig, der altid er på farten.
Gear S fungerer også perfekt til de sundhedsbevidste. Med indbygget GPS og
pulsmåler, kan du nemt holde styr på dit løb uden at skulle rode med din
telefon, og musik kan du streame direkte fra uret til dit Bluetooth-headset.
Stilfuld headset-halskæde
Sammen med Gear S præsenterer Samsung sit nyeste headset, Gear Circle, et
headset, der bæres som en halskæde. Par den med din smartphone eller Gear
S via Bluetooth og hæng den rundt om halsen ved hjælp af en magnetisk lås.
Når telefonen ringer, vibrerer halskæden, og du svarer ved at åbne låsen og
holde højttaleren op til øret. Du kan også lytte til musik og styre din telefon
med stemmen via Gear Circle.
Samsung Gear S vil være tilgængelig i butikkerne i begyndelsen af
oktober til en vejledende pris på 2995 kroner. Samsung Gear Circle vil
ligeledes være tilgængelig i butikkerne i begyndelsen af oktober og til en
vejledende pris på 995 kroner.

Fakta: Samsung Galaxy Gear S er udstyret med en 1 GHz Dual Core-processor,
2" Super AMOLED (360 x 480) skærm. Tizen-styresystem, Bluetooth 4.1, USB
2.0, NFC, WiFi: 802.11 b / g / n, A-GPS / GLONASS, RAM 512 MB og 4 GB *
intern hukommelse, ingen slot til SD-kort. Batteri 300 mAh, IP67-klassificeret,
Sensorer: Accelerometer, gyroskop, Kompas, pulsmålere, UV, Barometer.
* Brugerhukommelsen kan være mindre end den samlede hukommelse på
grund af systemfiler.

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, er førende globalt inden for
forbrugerelektronik og komponenter hertil. Gennem kontinuerlig innovation og
nye opfindelser udvikler vi Smart-TV, Smartphones, PC’er, printere, kameraer,
køkken- og hvidevarer, medicinaludstyr, halvledere og LED-løsninger. Vi er
286.000 medarbejdere fordelt på 80 lande og har en årlig omsætning på mere
end 216,7 mia. dollars (baseret på tal fra 2013). Samsungs mål er at skabe flere
muligheder for mennesker over hele verden. Besøg www.samsung.com/dk for
mere information.
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