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Jak dobre są funkcje fitness?

Cena: od 1899 zł

Wersja: Bluetooth z Tizen OS 5.5
Wyświetlacz: AMOLED, 3 cm, 360 x 360 pikseli
Kompatybilny od: iOS 9.0 / Android 5.0

32 % Obszerne, niedokładny monitoring
pracy serca

Jak dobrze urządzenie nadaje się do następujących
dyscyplin sportowych: bieganie / pływanie /
jazda na rowerze / fitness / inne
Zapis trasy / rozpoznawanie: sport / przerwa
Jak dobrze motywuje urządzenie / aplikacja / społeczność
Dokładność: pulsometr (odchyłka) / krzywa przebiegu

Jak dobre są pozostałe funkcje?

Galaxy Watch3 (41 mm)

4,9

dobrze / bardzo dobrze / dobrze /
trochę słabo / trochę słabo

4,7

bardzo dobrze / dobrze / jest
silnie / trochę słabo / silnie
trochę niedokładny (5,7 %) / dokładna

5,5
4,7

25 % Jak na smartwatcha przystało

4,2

5,1
Wyświetlanie godziny / dokładne wyświetlanie czasu
permanentne albo po poruszeniu ramieniem / tak 6,0
4,6
Funkcje muzyczne / odtwarzacz MP3 / serwisy muzyczne obszerne / tak / Spotify
5,5
Powiadomienia
telefonowanie, odpowiadanie (Android)
4,9
Jak przekonujące są obsługa i wyświetlacz? 15 % Szybki jak strzała i dobrze czytelny
5,0
Obsługa urządzenia / czas reakcji
łatwa / szybko
5,5
Jakość wyświetlacza / czytelność: we wnętrzach / na słońcu dobra / bardzo dobra / dobra
4,0
Jak urządzenie sprawuje się
13 % Masywny, wymienne bransoletki

w codziennym użytkowaniu?

Personalizacja wyglądu / możliwość wymiany paska
Komfort noszenia / waga / wysokość obudowy

Jak dobre są akumulator i jakość?

15 % Masywny, szybko opada z sił

Czas pracy przy typowym użytkowaniu / wyłączanie
urządzenia / tryb oszczędzania energii
Jakość: wodoszczelność / odporność na zarysowania /
prestiżowość

jakość

obszerna / tak, paski standardowe
trochę niewygodny / ciężki / wysoka

5,0

3,7
4,7

krótko (jeden dzień) / jest

2,9

pływanie / wysoka / wysoka

5,2

bardzo dobra 4,8
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