
Jaki smartwatch? 18 propozycji inteligentnych 

zegarków 

Szukasz urządzenia, które będzie Twoim osobistym asystentem i trenerem? Chcesz mieć 

dostęp do najważniejszych powiadomień i funkcji bez ciągłego spoglądania na telefon? 

Szukasz produktu, który będzie niewielki, lekki, poręczny i jednocześnie elegancki, idealny 

do każdej stylizacji? Odkryj najciekawsze propozycje smartwatchy! 

Smartwatch to, innymi słowy, inteligentny zegarek. Zamiast tradycyjnej tarczy ze 

wskazówkami posiada wyświetlacz, który imituje taką klasyczną tarczę. Oprócz godziny 

może pokazywać wiele innych przydatnych informacji i powiadomień, między innymi o 

połączeniach czy wiadomościach tekstowych. 

Inteligentne zegarki pomagają kontrolować stan zdrowia, puls, aktywność ruchową, a 

nawet odtwarzać ulubioną muzykę z telefonu i sterować aparatem fotograficznym w 

smartfonie. Zaletą smartwatchy jest fakt, że w wielu przypadkach możesz wybierać różne 

rodzaje tarczy oraz stosować wymienne paski, dzięki którym dopasujesz wygląd zegarka do 

aktualnej stylizacji.  

Smartwatche są lekkie i proste w obsłudze, a wiele modeli jest wodoodpornych, dzięki czemu 

nie są im straszne zachlapania wodą podczas mycia rąk, pył, kurz, a nawet pływanie w 

basenie. Mają czytelne wyświetlacze, mnóstwo ciekawych funkcji, a ich solidne wykonanie 

zagwarantuje trwałość. 

Zastanawiasz się, jaki smartwatch wybrać? Zapraszam Cię w podróż po najciekawszych 

produktach. Zaczynajmy! 

Jaki smartwatch do 500 zł? 

Garett G5 

Smartwatch Garett G5 to urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej 1,48 cala, które 

jest kompatybilne z systemem Android i iOS (iOS oferuje ograniczoną funkcjonalność). 

Zegarek i smartfon możesz sparować za pomocą darmowej aplikacji.  

Produkt łączy się za pomocą Bluetooth i został wyposażony w funkcję odbierania i 

wykonywania połączeń telefonicznych, a także otrzymywania wiadomości tekstowych (tylko 

dla Android). Dzięki niemu możesz utrzymywać łączność z rodziną i znajomymi w każdej 

chwili. O przychodzących połączeniach lub wiadomościach zegarek poinformuje Cię 

dźwiękiem lub wibracją. 

Urządzenie pokaże Ci aktualną godzinę i datę. Policzy również wykonane kroki w ciągu dnia, 

kalorie, które spalasz oraz dystans, który pokonujesz. Dzięki niemu możesz również zmierzyć 

czas i odtworzyć ulubioną muzykę.  

Wodoodporność na poziomie IP54 pozwoli Ci na używanie zegarka podczas deszczu i 

mycia rąk. Nie należy jednak zanurzać go pod wodę. Urządzenie posiada również funkcję 

budzika i kalkulatora.  



Smartwatch posiada wbudowany alarm, który uruchamia się w przypadku utraty połączenia 

pomiędzy smartfonem i zegarkiem (odległość większa niż 10 m). Opcja zdalnego 

wykonywania zdjęć będzie idealną funkcją dla amatorów fotografii. Możesz ustawić telefon 

na statywie, przygotować aparat w smartfonie i za pomocą zegarka zwolnić spust migawki 

(funkcja dostępna tylko dla systemu Android). 

Czas czuwania urządzenia to około 160 godzin. Produkt jest na gumowym, niewymiennym 

pasku. Dostępny jest w trzech kolorach – czarnym, białym oraz czerwonym. W zestawie 

znajdziesz kabel USB do ładowania urządzenia. 
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