 - Apple Watch Series 6מפרט טכני

תכונות

גימורים
 + GPSסלולר
אלומיניום
כסף
אפור חלל
זהב
כחול
אדום )(Product RED

פלדת אל-חלד
כסף
גרפיט
זהב

GPS
אלומיניום
כסף
אפור חלל
זהב
כחול
אדום )(Product RED
שעוני  Nikeקיימים באלומיניום בצבעים כסף ואפור
חלל.

מערכות ניווט לוויני GPS/GNSS
מצפן
מד גובה פועל-תמידית
חיישן למדידת חמצן בדם ) יישומון ״חמצן בדם״(1
חיישן דופק חשמלי )יישומון ״אק״ג״(2
חיישן דופק אופטי דור 2
קריאת מצוקה3
שיחת חירום בינלאומית4
מד תאוצה עד  32כוחות ג׳י עם זיהוי נפילה
ג׳ירוסקופ
חיישן תאורת סביבה
רמקול
מיקרופון
GymKit
נפח איחסון 32GB
גב קרמי בשילוב קריסטל ספיר

צג
 44מ״מ
 368על  448פיקסלים
שטח תצוגה  977מ״מ רבוע
 40מ״מ
 324על  394פיקסלים
שטח תצוגה  759מ״מ רבוע
צג רטינה  LTPO OLEDדלוק-תמידית
בהירות מקסימלית של  1000ניטים

שבב
 S6בעל ליבה כפולה בארכיטקטורת 64-bit
W3
שבב תקשורת אלחוטית של אפל
שבב U1
שבב תקשורת אלחוטית בפס רחב במיוחד
)(UltraWide

קישוריות
 LTEוUMTS-

בדגמי  + GPSסלולר בלבד
Wi-Fi

 802.11b/g/nברשתות  2.4ו 5-ג׳יגה-הרץ
Bluetooth 5.0

כוח
סוללת ליתיום-יון מובנית נטענת
עד  18שעות פעילות
כבל טעינה מגנטי

מידות
 40מ״מ
גובה 40 :מ״מ
רוחב 34 :מ״מ
עומק 10.4 :מ״מ

 44מ״מ
גובה 44 :מ״מ
רוחב 38 :מ״מ
עומק 10.4 :מ״מ

משקל
 40מ״מ
אלומיניום 30.5 :גר׳
פלדת אל-חלד 39.7 :גר׳

 44מ״מ
אלומיניום 36.5 :גר׳
פלדת אל-חלד 47.1 :גר׳

 .1המדידות של יישומון ״חמצן בדם״ אינן נועדו לשימוש רפואי ,ובכלל זה גם איבחון-עצמי או התייעצות עם רופא,
ומתוכננות אך ורק למטרות של כושר כללי ואיכות חיים.
 .2יישומון ״אק״ג״ והתראה על דופק לא-סדיר דורשים את הגרסאות האחרונות ביותר של מערכות ההפעלה
 watchOSו iOS-ותכונות אלה אינן נועדו לשימוש ע״י אנשים מתחת לגיל  .22יישומון ״אק״ג״ נמצא בApple-
 Watchסדרה  4ומעלה )לא כולל  .(Apple Watch SEהתראה על דופק לא-סדיר אינה מיועדת לאנשים שכבר
אובחנו כסובלים מהפרעת הקצב ) Afibפרפור פרוזדורים(.
 + GPS) Apple Watch Series 6 .3סלולר( יכול להשתמש בחיבור סלולרי לשם שליחת קריאת מצוקה .כדי
להשתמש בתכונת קריאת מצוקה ב Apple Watch-ללא חיבור סלולרי ,ה iPhone-צריך להיות בקרבתו .אם
ה iPhone-אינו בקרבת השעון ,ה Apple Watch-צריך להיות מחובר לרשת  Wi-Fiידועה ותכונת Wi-Fi Calling
חייבת להיות מוגדרת מראש.
 .4תכונת שיחת החירום הבינלאומית מצריכה דגם  Apple Watch Series 6עם יכולת סלולרית .לצפייה ברשימה
של המדינות ואזורים בהן תכונה זו נתמכת בקרו בכתובתwww.apple.com/watchos/feature-availability :

