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Productoverzicht

BEHUIZING
Stainless Steel

BEZEL

Roterende Bezel

DISPLAY

1.4”(34mm) / 1.2”(30mm)

Gorilla Glass DX

GEHEUGEN

1GB+ 8GB

GROOTTE/ GEWICHT

45.0 x 46.2 x 11.1mm / 53.8g

41.0 x 42.5 x 11.3mm / 48.2g

3 HORLOGEBANDEN

• Stainless Steel

• Leer

• Siliconen

BESTURINGSSYSTEEM

Tizen OS5.5

340mAh / 247mAh

KNOPPEN

2 KNOPPEN :

Terugtoets & Homeknop

SENSOREN

• Fotoplethysmografie (8PD)

• Elektrocardiogram (ECG)

• Snelheidsmeter (tot 32G)

• Gyroscoop

• Barometer

• Lichtsensor

ACCU



Galaxy vergelijking

Besturingssysteem

Galaxy Watch 46/42mm

Tizen OS 4.0

45/41mm

Tizen OS 5.5

Galaxy Watch Active2

Tizen OS 4.0

44/40mm

Display

Grootte/Gewicht

Geheugen

Materiaal

Sensor

PUI

Accuduur

Duurzaamheid

Microfoon/speaker

1.3”(33mm) / 1.2”(30mm)

Super AMOLED, Gorilla Glass DX+

46.0 x 49.0 x 12.9 mm / 63 g

41.9 x 45.7 x 12.7 mm / 49 g

1.5GB+4GB

Stainless Steel

Fotoplethysmografie (4PD), 

Versnellingsmeter (tot 16G)

Gyroscoop, Barometer, Lichtsensor

2 knoppen, Roterende bezel

3-4 dagen 

2-3 dagen

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Microfoon, & Speaker

1.4”(34mm) / 1.2”(30mm)

Super AMOLED, Gorilla Glass DX+ (2.5D Front

+ 3D Back Glass)

45.0 x 46.2 x 11.1 mm / 53.8g

41.0 x 42.5 x 11.3 mm / 48.2g

1GB + 8GB

Stainless Steel

Fotoplethysmografie (8PD)

Elektrocardiogram ( ECG)

Versnellingsmeter (tot 32G)

Gyroscoop, Barometer, Lichtsensor

2 knoppen, Roterende bezel

2-3 dagen

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Microfoon, & Speaker

1.4”(34mm)/1.2”(30mm)

Super AMOLED, Gorilla Glass DX+

(2.5D Front + 3D Back Glass)

44 x 44 x 10.9T,42g

40 x 40 x 10.9T, 37g

768 MB + 4 GB

Stainless Steel

Fotoplethysmografie (8PD)

Elektrocardiogram ( ECG)

Versnellingsmeter (tot 32G)

Gyroscoop, Barometer, Lichtsensor

2 knoppen, Digitale ring

2-3 dagen

5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Microfoon, & Speaker



USP’s

De smartwatch met slimmere 

gezondheidstechnologie

USP 2.

Gezondheid

USP 3.

Gemak

TBU W27

• Klassiek & Premium uiterlijk

• Verbeterd design

• Klassieke en slimme wijzerplaten

• Monitoren van je gezondheid

• Fitness

• Welzijn

• Notificaties & Antwoorden

• Controleren

USP 1.

Design



1

2

3

Klassiek& Premium Uiterlijk

Stalen kast gecombineerd met 3 

verschillende horlogebanden

Verbeterd Design

Galaxy Watch VS Galaxy Watch3

Klassieke & Slimme Wijzerplaten 

Klassieke wijzerplaat

Creëer je eigen wijzerplaat

Een klassiek design voor alle gelegenheden



1.Klassiek & Premium Design 

Ontwerp met Klasse & Stijl

Premium Stainless Steel

Stoere uitstraling met een klassieke twist

De Galaxy Watch3 is lichter en steviger dan de 

vorige Galaxy Watch. De klassieke look past 

perfect bij de kleding in je kleding kast, net 

als een echt horloge. 

Roterende Draairing

De iconische roterende ring maakt het 

gemakkelijker voor u om door al uw apps te 

navigeren terwijl het ook een klassiek tintje 

toevoegt

USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

USP 3. Gemak
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Premium Stainless Steel 

Horlogeband

The Galaxy Watch3 Special Edition is 

voorzien van een premium lederen, 

siliconen en stalen horlogeband



2. Verbeterd design
Significante wijzigingen t.o.v. het vorige model

USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

USP 3. Gemak

Galaxy Watch * 46mm Stainless Steel Galaxy Watch3 * 45mm Stainless Steel

Groter Scherm

1.3” 49mm 1.4” 46.2mm

63g

8% Smaller

15% Lichter
53.8g

46mm 45mm

12.9 t 14% Dunner 11.1 t



3. Klassieke & slimme wijzerplaat
USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

‘USP 3. Gemak

Klassieke wijzerplaat

• De wijzerplaten zijn zo ontworpen, 

dat u stijl en functionaliteit samen 

kunt combineren.

TBU

Creëer je eigen wijzerplaat

• Wijzerplaten maken je horloge slimmer 

- Er zijn veel mogelijkheden om noodzakelijke 

informatie toe te voegen op de wijzerplaten

• Er zijn in totaal 40 verschillende

informatiebronnen toe te voegen

(Maximum van 5 bronnen tegelijk.)

• Nieuwe wijzerplaten kunnen worden aangepast 

met kleur extractie-algoritme dat past bij uw 

dagelijkse look.

• De wijzerplaat wordt geleverd met nieuwe     

patroonsjablonen. (Patroon BG met tijdinfo)

• Bewegingseffecten kunnen op nieuwe sjablonen 

worden toegepast.

NEW

NEW

• Door de samenwerking met een horloge designer,     

zijn de  wijzerplaten haast niet te onderscheiden   

van andere klassieke wijzerplaten



NEW
1
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3

Monitor je gezondheid

Bloeddrukmeter

ECG(ElektroCardioGrafie)

NEW
Zuurstofgehalte in het bloed meten

Valdetectie

Fitness

Analyses & feedback tijdens het fitnessen

Welzijn

Slaapmeter

Gezondheid van vrouwen

NEW

GEZONDHEID

Vooruitstrevende gezondheidstechnologie



1. Monitor je gezondheid
Probleemloze bloeddrukmeting/management

USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

USP 3. Gemak

TBU

※ Samsung Health Monitor

app

Initial Standard BP
(Cuff BP monitor)

BPcheck
(Galaxy Watch3) BP data (Mobiel)

Hoe werkt het?

• Galaxy Watch3 gebruikt een PPG* sensor om de bloeddruk op de 

pols te meten en geeft de resultaten (bloeddruk en hartslag) in één 

keer weer.

• Bloeddrukgegevens worden automatisch opgeslagen in de    

Samsung Health Monitoring-app voor consistente zorg en beheer

Hoe te gebruiken

① Meet de initiële bloeddruk (standaard) met een manchetbloeddrukmeter.

② Voer het resultaat in de BP-categorie van de Samsung Health Monitor-app op de mobiel

③ Controleer gedetailleerde resultaten inclusief systolische bloeddruk / diastolische 

bloeddruk /hartslag in de Samsung Health Monitor-app.

※ Bloeddrukkalibratie op de app is elke vier weken vereist met een manchet.

※ Vanaf februari 2021 beschikbaar in Europa* PPG   - Een fotoplethysmograaf wordt gebruikt om veranderingen in het bloedvolume te detecteren.

Het wordt vaak gebruikt om metingen aan het huidoppervlak uit te voeren.

Bloeddrukmeter
NEW



1. Monitor je gezondheid
USP1.Design

USP2. Gezondheid

USP3. Gemak

• U kunt de medische geschiedenis op uw mobiel volgen en de opgenomen ECG-

gegevens delen met artsen. De resultaten kunnen de artsen helpen bij het 

detecteren van stille Afib *Stille AFib is een asymptomatische vorm van AFib

* Vanaf februari 2021 beschikbaar in Europa

• Detectie van de stille gevaren van Afib (onregelmatige 
hartslag)

• ECG (ElektroCardioGrafie)

- Geeft aan hoe snel het hart klopt en of het ritme stijf of 
onregelmatig is. 

- ECG is de meest gebruikte test om hartritmestoornissen te
diagnosticeren.

- Detecteert een onregelmatige hartslag     
(boezemfibrilleren).

- Atriumfibrilleren (Afib) moet worden gecontroleerd als 
een preventieve maatregel op hart gerelateerde 
symptomen.



1. Monitor je gezondheid

Nauwkeurige functies die levens helpen redden

USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

USP 3. Gemak

Zuurstofgehalte in bloed meten* NEW Valdetectie

• Controleert de hoeveelheid binnenkomende zuurstof en hoe goed u ademt 

door uw bloedzuurstof te meten. Bloedzuurstof geeft de hoeveelheid zuurstof 

in uw bloed aan die uw trainingsprestaties en de kwaliteit van het dagelijks 

leven kan beïnvloeden.

- Omdat de bloedzuurstofmeting nauw verband houdt met longaandoeningen

 U kunt uw gezondheidstoestand bijhouden, inclusief uw longen.

 U kunt alert blijven terwijl u maskers draagt

• Herkent automatisch een harde val en verstuurt SOS-oproepen/berichten   

met uw locatie naar contacten voor noodgevallen.
※ Er kunnen maximaal 4 contacten worden ingesteld, waarvan er één kan wordt aangewezen voor een oproep

* Zuurstofgehalte in het bloed: een schatting van de hoeveelheid zuurstof in het bloed.

Normale niveaus bij mensen zijn 95-100 procent.

Maatregelen zijn niet nodig als er onvoldoende zuurstoftoevoer in uw bloed is.

16

Confidential



2. Fitness

Je perfecte trainingsmaatje om je pols

Analyses & feedback tijdens het fitnessen
• helpt u beter tijdens het hardlopen en hardloop gerelateerde blessures te voorkomen .

USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

USP 3. Gemak

NEW

Real-time analyse.
Het meest geavanceerde algoritme 
analyseert uw hardloopgewoonte in 
real-time.

NEW

VO2 max
VO₂ max is het maximale zuurstofverbruik. 

Hogere VO₂ max-waarden geven aan dat uw 

hart / long in goede conditie is en dat uw 

trainingsprestaties geweldig zijn.

※ VO₂ max: maximaal zuurstofverbruik. ("V" voor volume, "O2" voor zuurstof en 

"max" voor maximum.) VO₂ max is een veel voorkomende maatstaf voor 

cardiorespiratoire (hart en long) gezondheid en uithoudingsvermogen. Een hoger getal is 

beter (1 ~ 100: superieur, uitstekend, goed, redelijk, slecht, zeer slecht).

NEW

Feedback achteraf
Feedback (goed/beter/verbeterd) wordt gegeven op 

6 nieuwe hardloopvormparameters.

Samsung Health raadt oefeningen aan om uw 

prestaties te verbeteren op basis van de resultaten

※ 6 nieuwe hardloopvormparameters (gedetailleerde kaart op je mobiel)



3. Welzijn

Kleine en gezonde gewoontes die grote verschillen maken

USP 1. Design

USP 2. Gezondheid

USP 3. Gemak

Slaapmeter Gezondheid van vrouwen
4-staps slaapregistratie registreert 

slaapgegevens (REM / Licht / Diep / Wakker).

• Biedt inzichten voor een betere nachtrust

• Analyseert uw slaappatroon / cycli en

geeft inzichten voor een betere slaapkwaliteit.

• Registreert menstruatiecyclus en symptomen.

• Voorspelt de volgende periode op basis van het algoritme van de partner.

※ Partner van



1

2

Notificaties & Antwoorden

Slimme ontvangst

Slim antwoorden

Dagelijkse briefing

Bediening met je smartwatch

Camera Controller

Muziek Controller

PowerPointController

GEMAK
Vanaf nu kan je nog meer doen vanaf je pols 
met de Galaxy Watch3 



1.Notificaties & Antwoorden

Assistant om je pols

Slim ontvangen Smart antwoorden

• Ontvangen/ voeren van     

telefoongesprekken

• Berichten ontvangen en 
antwoorden

Stelt antwoordberichten voor op basis van de context

Dagelijkse briefing:

• Ochtend briefing:

USP1.Design

USP2.Gezondheid

USP3. Gemak

NEW

• Laat afbeeldingen zien

• Laat automatisch 

chatgeschiedenis zien
.

NEW • Voegt plezier toe aan het beantwoorden van 

berichten met avatarstickers.

- AR Emoji (15) / Bitmoji (30)

- Ondersteund voor Samsung ’Message’app

- Datum, weer, schema, herinneringen, 

batterijstatus enz.

• Avond briefing:

• Mindfulness

- Houdt uw dagelijkse stressniveau 

bij en stelt voor om te ademen 

wanneer het stressniveau hoog is.
.

※Bellen en sms'en op een ander apparaat (WiFi-oproep voor smartwatch)

※Bellen en sms'en op andere apparaten wordt alleen ondersteund 

tussen Samsung Smartphone en Smartwatch die zijn aangemeld bij 

hetzelfde Samsung-account. Beide apparaten hebben een 

netwerkverbinding nodig om deze functie te gebruiken.

- Achterstallige herinneringen, de    

gezondheidsstatistieken van vandaag   

en het weer van morgen enz.



2. Bediening met je smartwatch

Verschillende functies bediend vanaf uw pols

USP1.Design

USP2.Gezondheid

USP3. Gemak

Camera Controller

• Controleert de camerasamenstelling met een 

voorbeeld op de Watch.

• Maakt foto's / begint met  het opnemen via het horloge.

Muziek Controller

• Bedient de muziek die op uw telefoon is opgeslagen met 

de snelkoppeling op de wijzerplaat.

• Biedt naadloze controle over verschillende apparaten 

tussen mobiel, Buds + en horloge

• Opent de muziek-app of Spotify-controller.

PowerPointController

• Bestuurt PPT-bestanden die zijn opgeslagen op de 

pc en telefoon.

• Ondersteunt touchpad-modus en timerinstelling.



In-box-itemsIn-box-items



In-box Items

Galaxy Watch 3 Special Edition

Wireless Charger QSGHorloge inclusief 3 horlogebanden



Applicaties



Applicaties

Muziek

Offline Spotify beluisteren

Sport

Sporten zonder telefoon

Onderweg

Offline navigeren via je horloge

Online

Apps beschikbaar zoals Buienradar

Nieuws

Volg het nieuws vanaf je smartwatch

Amusement

Pathé & Pepper



Losse banden
Onderstaande banden zijn allemaal los verkrijgbaar. Alle banden hebben een aanzet van 20mm

41mm Siliconen band

20mm aanzet

45mm Siliconen band

22mm aanzet45mm stainless steel
22mm aanzet

41mm stainless steel
20mm aanzet



Voltooi de Galaxy Watch 3 
module op de S-Academy





Wilt u meer informatie over de 
Galaxy Watch 3 Special Edition?

Ga naar: 
www.samsung.com/nl/specialedition



Dank je wel!


