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Smartwatch: Jam Pintar Masa Kini dengan
Banyak Keunggulan
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Pada zaman dahulu, jam dibuat hanya sebagai petunjuk waktu dengan desain digital atau analog. Akan
tetapi, banyak perusahaan mulai memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan sesuatu yang baru di jam
supaya bisa membantu produktivitas penggunanya. Seiring berjalannya waktu, teknologi jam pintar sudah
semakin diterima oleh banyak orang berkat fungsionalitasnya yang tinggi. Dengan begitu, jam tidak lagi
hanya menjadi petunjuk waktu namun dapat menjadi kebutuhan tambahan yang kita kenal sebagai
smartwatch.
Jam pintar yang dapat tersambung dengan internet dan perangkat lainnya seperti smartphone, itulah arti dari

smartwatch itu sendiri. Smartwatch juga memiliki banyak bentuk dan varian layaknya smartphone. Terdapat
smartwatch berbentuk bulat seperti jam pada umumnya dan ada pula yang persegi. Lcd pada smart watch
juga kebanyakan mengusung teknologi layar sentuh.
Pastinya FIFers bertanya-tanya, apa sih kegunaan smartwatch selain terhubung dengan internet? Apakah
tidak ada bedanya dengan jam tangan biasa?
Kegunaan dari smartwatch dapat dibilang dapat sebagai kenyamanan yang dimana, dapat membuat kita lebih
praktis. Tentu saja praktis, karena kita tidak perlu mengeluarkan smartphone kita terus menerus. Cukup
dengan sambungkan smartwatch ke smartphone Anda dan langsung bisa mengakses dan mengetahui
notifikasi apa yang masuk dari smartphone Anda. Praktis bukan?
Memiliki beragam fitur yang menarik dan bermanfaat adalah kegunggulan tersendiri bagi sebuah jam tangan
pintar ini. Walaupun kelengkapan dan kecanggihan dari fitur masih tergantung pada harga serta merk namun
rata-rata fitur yang di tujukan sangatlah bermanfaat. Seperti contohnya fitur yang selalu ada di setiap
smartwatch yaitu fitur untuk mengatur kebugaran Anda. Salah satunya adalah dapat mengukur detak jantung
Anda saat sedang berlari loh! Jadi, smartwatch bisa mendukung kebugaran hidup juga lho.
Kepincut sama teknologi smartwatch? Jangan ragu untuk segera membeli smartwatch pertama kalian dengan
menggunakan pembiayaan dari SPEKTRA melalui form order disini!
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