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Samsung Gear S – alltid uppkopplad
Nästa generation wearable har böjd Super AMOLED-skärm och egen 3Guppkoppling direkt på armen.

Stockholm, 28 augusti 2014 – Nu gör Samsung Gear S entré. Samsungs
direktuppkopplade wearable-produkt tar smartphoneupplevelsen från din ficka
direkt till din handled. Med funktioner anpassade för ett liv på språng ger Gear S
mycket frihet och en enklare vardag. Samtidigt lanseras Gear Circle, ett helt nytt
headset som bärs likt ett halsband.
Alltid uppkopplad
Gear S har utrustats med ett eget 3G SIM-kort för att alltid vara uppkopplad.

Det betyder att du får uppdateringar från sociala medier, din kalender eller
andra applikationer även om du inte har din telefon med dig. Du kan också
svara på meddelanden med hjälp av ett tangentbord på skärmen eller via S
voice. Självklart innebär uppkopplingen även att du kan ta emot och ringa
samtal direkt från din Gear S, eller låta samtal vidarebefordras från en
smartphone. Gear S är också utrustad med WiFi.
Böjd skärm för perfekt passform
Den böjda Super AMOLED-skärmen är två tum stor och sitter tack vare sin
böjda form perfekt på armen. Bakgrundsbilden i skärmen är enkel att anpassa
efter eget tycke och i kombination med de utbytbara armbanden får du stora
möjligheter att uttrycka din egen smak och stil.
– Samsung ligger i framkant i en spännande kategori som går starkt framåt,
säger Andreas Bergqvist, produktchef för mobiltelefoner på Samsung i
Norden. Samsung Gear S är det absolut senaste inom wearables och passar
perfekt in i alla olika livsstilar.
GPS och navigation direkt på armen
Gear S ger dig snabb åtkomst till viktig information via widgetar. Exempelvis
kan du navigera via tjänsten HERE, få nyheter från Financial Times via fastFT,
läsa snabbt med hjälp av Spritz och hålla koll på din Facebook. Sammantaget
är Gear S den perfekta kompanjonen för dig som alltid är på språng.
Gear S fungerar även perfekt för den hälsomedvetne. Med GPS och
pulsmätare inbyggt kan du smidigt hålla koll på löprundan utan att behöva
plocka med dig din telefon. Musik kan du strömma direkt från klockan till ditt
Bluetooth-headset.
Stilfullt headset-halsband
Tillsammans med Gear S presenterar Samsung sitt senaste headset, Gear
Circle, som bärs som ett halsband. Para ihop det med din smartphone eller
Gear S via Bluetooth och häng det runt halsen via ett magnetiskt lås. När det
ringer vibrerar halsbandet och du svarar genom att öppna låset och föra
hörsnäckan till ditt öra. Du kan även lyssna på musik och styra din telefon
med rösten via Gear Circle.
Samsung Gear S beräknas finnas tillgänglig i butik i oktober. Rekommenderat
pris 3600 kronor.
Samsung Gear Circle beräknas finnas tillgänglig i butik i oktober.

Rekommenderat pris 1000 kronor.
Fakta: Samsung Gear S är utrustad med en 1 GHz Dual Core -processor, 2”
Super AMOLED (360 x 480) -skärm. Operativsystem Tizen, Bluetooth®: 4.1,
USB 2.0, WiFi: 802.11 b/g/n, A-GPS/Glonass, RAM-minne på 512 MB och 4 GB*
internminne, ingen plats för SD-kort. Batteri 300 mAh, IP67-klassad, Sensorer:
Accelerometer, Gyroskop, Kompass, Pulsmätare, UV, Barometer.
*Användarminnet kan vara mindre än det totala minnesutrymmet på grund av
systemfiler
Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en global ledare inom hemelektronik
och dess komponenter. Genom kontinuerlig innovation och nya upptäckter
utvecklar vi smart-tv, smarta telefoner, pc, skrivare, kameror, vitvaror,
medicinsk utrustning, halvledare och led-lösningar. Samsung har 286 000
medarbetare i 80 länder, och en årlig försäljning på 216,7 miljarder dollar,
2013. Vårt mål är att öppna upp nya möjligheter för människor överallt. För
att upptäcka mer, besök www.samsung.se.
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