
WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

2 tygodnie pracy w trybie: pomiar tętna 24/7, 90 minut 
ćwiczeń tygodniowo.
30 dni pracy przy wyłączonym pomiarze tętna lecz 
z możliwością odbierania połączeń i komunikatów.
22 godziny pracy przy ciągłym monitorowaniu ćwiczeń
– pomiar tętna oraz GPS włączony.

2 TYGODNIE DZIAŁANIA NA BATERII

MONITOROWANIE TĘTNA W CZASIE RZECZYWISTYM

Zaawansowana technologia monitorowania tętna 
HUAWEI TruSleep™ 3.0 zapewnia bardziej efektywny 
i dokładny pomiar tętna w czasie rzeczywistym, za 
pomocą samouczącego się algorytmu i innowacyjnych 
czujników.

DOKŁADNA LOKALIZACJA

MOŻLIWOŚĆ PŁYWANIA Z WATCH GT ACTIVE

Nowoczesny GPS obsługuje 3 systemy pozycjonowania 
satelitarnego (GPS, GLONASS, GALILEO) na całym 
świecie, aby zapewnić dokładniejsze, szybsze i bardziej 
precyzyjne pozycjonowanie. Wbudowany barometr
pozwoli na precyzyjny pomiar wysokości, dzięki czemu 
pomiar pokonanego dystansu uwzględni również różnicę 
w poziomie terenu.

Dzięki wodoodporności w standardzie 5 ATM, 
Watch GT umożliwia również pomiar aktywności podczas 
pływania. Specjalne oprogramowanie rozpozna styl 
pływania, zmierzy czasy pokonania basenów oraz wyliczy 
SWOLF – pomiar efektywności pływania. Nowy Watch GT 
zmierzy również dystans, czas oraz spalone kalorie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W celu skonfigurowania i połączenia HUAWEI Watch GT 
Active należy pobrać oraz uruchomić aplikację HUAWEI 
Health.

Aplikacja dostępna jest w Sklep Play oraz AppStore.

Po skonfigurowaniu Watch GT, aplikacja HUAWEI Health 
umożliwi zarządzanie podstawowymi funkcjami zegarka.

Wyświetlacz
Przekątna: 1,39”
Rozdzielczość: 454 x 454, 326 PPI
AMOLED 

Wymiary
Długość x Szerokość x Wysokość
46,5 mm x 46,5 mm x 10,6 mm

Koperta
Stal nierdzewna
Materiał: Stal + Tworzywo + Ceramika

Pasek
pasek z fluoroelastomeru – ciemnozielony 
(Dark Green), pasek z fluoroelastomeru –
pomarańczowy (Orange)

Nawigacja
GPS, Glonass, Galileo

Łączność
Bluetooth: BT4.2, BLE

Waga
ok. 46 g (bez paska) 

Wodoodporność
5 ATM (głębokość 50 m do 10 minut)

Czujniki
Akcelerometr, żyroskop, czujnik pola 
magnetycznego, czujnik tętna, czujnik światła, 
barometr

Zgodność z systemami operacyjnymi
Android 4.4 lub nowszy
iOS 9.0 lub nowszy

HUAWEI TruSleep™ - monitorowanie faz snu

Aktywowanie ciągłego monitorowania pracy serca

Zarządzanie powiadomieniami – wybór aplikacji z 

smartfona, które mogą wyświetlać komunikaty na 

HUAWEI Watch GT Active (m.in. wiadomości SMS, 

Mail, Kalendarz, Facebook, Messenger itp.)

Przypomnienie o rozłączeniu Bluetooth – Watch GT 

Active powiadomi użytkownika, jeśli utraci 

połączenie BT z smartfonem.

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

Dowiedz się więcej na:
https://consumer.huawei.com/pl


