
A COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIA E ESTILO

CARACTERÍSTICAS SPORT GEN 5 GEN 5E
Fossil Sport

Misfit Vapor X
MK GO

Kate Spade New York Sport
Puma Smartwatch

Diesel Fadelite

Fossil Julianna HR, Carlyle HR, Garrett HR
Michael Kors Access Lexington 2, Bradshaw 2

Emporio Armani Smartwatch 3
Diesel Axial

Skagen Falster 3

Fossil Gen 5E
Michael Kors

Chip Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

Mostrador e caixa Mostrador de 3 pol., caixa de 41+ mm Mostrador de 3,30 pol., caixa de 42,5+ mm Mostrador de 3 pol., caixa de 41+ mm

Armazenamento/RAM 4 GB, 512 MB RAM 8 GB, 1 GB RAM 4 GB, 1 GB RAM

Botões 3 botões 3 botões 1 botão

Coroa rotativa  

Barómetro  

Sensor de frequência cardíaca   

Rostos de relógio personalizáveis   

Sensor de luz ambiente  

GPS   
(sem necessidade de conexão do smartphone)



(sem necessidade de conexão do smartphone)
(apenas com conexão do smartphone)

NFC   

Microfone   

Altifalante  

À prova de água   
5 ATM

  
3 ATM + Teste de braçada de 10 000

  
3 ATM + Teste de braçada de 10 000

Autonomia da bateria/tempo de 
carregamento

Modos de bateria inteligente/múltiplos dias
50 min a 80%

Modos de bateria inteligente/múltiplos dias
 50 min a 80%

Modos de bateria inteligente/múltiplos dias
 50 min a 80%

Compatível com smartphones iPhone® e Android™



SMARTWATCHES GEN 5 E GEN 5E

ATUALIZAÇÕES ATUAIS MODOS DE 
BATERIA MAIS 
INTELIGENTES
• Para assegurar a autonomia da 

bateria, o modo prolongado irá ligar-
se automaticamente para assegurar 
24 horas de autonomia da bateria – o 
suficiente para o acompanhar durante 
a noite e registar o seu sono!  

• A interface de utilizador da página 
de detalhes foi atualizada para uma 
leitura mais fácil. 

• O modo personalizado pode agora ser 
usado como um perfil guardado.  Por 
exemplo, é possível criar um modo 
para viagem, ginásio, etc. e mudar 
rapidamente para a sua utilização.  

A Fossil eleva a sua posição com a introdução de três novas funcionalidades que respondem às exigências dos nossos utilizadores. 
Reveja abaixo as novas funcionalidades focadas na saúde e bem-estar, disponíveis em todos os smartwatches Gen 5 do Grupo Fossil.

• Os utilizadores podem seguir os seus registos de saúde essenciais como, por exemplo, frequência cardíaca, 
ritmo, distância, passos, calorias e muito mais. 

• A aplicação de Atividade fornece medições em tempo real idênticas ao Google Fit, usa menos bateria, e os 
dados podem ser guardados no Google Fit.

APLICAÇÃO DE ATIVIDADE

NOVAS FUNCIONALIDADES

• Os utilizadores poderão definir objetivos de sono, registar a qualidade do sono e rever o historial de sono
• diretamente a partir do seu smartwatch Gen 5.
• Não se preocupe, pode usar o seu relógio toda a noite e carregá-lo rapidamente enquanto se prepara para o dia. 

REGISTO DO SONO

• Dar o máximo ao fazer exercício é agora muito mais divertido!  Durante treinos intensos, a funcionalidade Cardio 
Fitness mede o seu VO2 máximo - um dos melhores indicadores de capacidade cardiorrespiratória. 

• O que é o VO2 máximo?  É o consumo de oxigénio do corpo medido em relação à frequência cardíaca em repouso e 
aos dados biométricos. O VO2 máximo deve aumentar à medida que o nível das suas capacidades melhora. 

CARDIO FITNESS (VO2 MÁXIMO)



EVOLUÇÃO 
DE GOOGLE 
FITNESS
Com base no feedback dos utilizadores, a Google 
Fit está a tornar o registo de atividades mais 
simples e mais acessível. A Google Fit atualizou o 
design para visualização mais fácil e acesso mais 
rápido às métricas mais importantes.

Os pontos cardíacos 
(“Heart Points”) 
continuam a ser a  
medida primária – 
inalterada com exceção 
do ícone e do estilo

O modo de passos 
“Steps”  
substitui a métrica “Move 
Minutes” como medida 
familiar da atividade geral

APRESENTAMOS 
AS ATUALIZAÇÕES 
AO UTILIZADOR
Depois de compreender as necessidades dos seus utilizadores, 
aprofunde o motivo pelo qual estas funcionalidades são benéficas. 
Abaixo estão alguns exemplos:

DEMONSTRAR

“Com a nova aplicação de Atividade, pode ativar o GPS e ir correr sem 
ter de se preocupar com a autonomia da sua bateria. A aplicação de 
Atividade usa menos bateria e segue os registos de saúde essenciais 
que verdadeiramente lhe interessam como, por exemplo, frequência 
cardíaca, ritmo, distância, passos, calorias e muito mais.”

1

“Adoro o facto do Google Fit ter trazido de volta o contador de passos. Estou sempre a 
desafiar os meus amigos para ver quantos passos conseguimos realizar numa semana.”
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“Todos querem poder desfrutar de uma boa noite de descanso. O registo de sono irá 
monitorizar o seu descanso de modo a poder definir objetivos e visualizar o seu histórico. 
E não se preocupe, pode usar o seu relógio toda a noite e carregá-lo rapidamente 
enquanto se prepara para o dia.”
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“Com o novo modo de bateria personalizado, pode guardar diferentes perfis consoante as 
funcionalidades que pretende manter ativas. Deixe-me mostrar-lhe onde os pode mudar.”5

“Pode agora seguir os seus níveis de capacidade cardiorrespiratória. Ao 
fazer o registo do seu VO2 máximo tem um dos melhores indicadores de 
bem-estar. Pode continuar a levar a sua resistência até ao máximo!”
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