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Aventura te așteaptă.

Cel mai robust și mai capabil Apple Watch 
creat vreodată. Cu o carcasă solidă din titan, 
GPS de precizie cu frecvență dublă, până la 
36 de ore de autonomie a bateriei, libertatea 
oferită de conexiunea celulară și trei brățări 
special create pentru sportivi și aventurieri 
de toate felurile. Noul design al carcasei se 
ridică pentru a înconjura cristalul plat de 
safir și pentru a proteja marginile de impact. 
Coroana digitală este mai mare, iar butonul 
lateral este ridicat din carcasă, făcându-l 
mai ușor de utilizat în timp ce purtați mănuși. 
Un al doilea difuzor îmbunătățește volumul 
audio pentru apeluri și Siri. Matrice cu trei 
microfoane. În mediile cu vânt, un algoritm 
adaptiv alege cel mai bun microfon pentru 
sunet. Apple Watch Ultra dispune de un 
nou sistem GPS de precizie, cu dublă 
frecvență, care oferă o precizie uimitoare în 
cele mai dificile locații. Aplicația Compass 
reproiectată oferă vizualizări și funcționalități 
complet noi care duc orientarea condusă 
de încheietura mâinii la noi înălțimi. -20° C 
până la 55° C temperatura de funcționare 
la încheietura mâinii, poate rezista pe 
vârfuri reci de munte sau căldură arzătoare 
din deșert. Apple Watch Ultra are un nou 
indicator de adâncime. De asemenea, oferă 
datele și funcționalitatea cerute de scuba 
și scufundători, pentru coborâri până la 40 
de metri. Certificat EN13319, un standard 
recunoscut la nivel internațional pentru 
scufundări.

 Dimensiune carcasă de 49mm

  Ecran Retina mereu activ cu până la 2000 nits 

  Adecvat pentru înot, rezistență la apă 100m

  Certificare IP6X pentru rezistență la praf

 Certificare MIL-STD 810H

 Buton acțiune personalizabil

 Aplicația Saturație oxigen în sânge

 Aplicația EKG

  Notificări frecvență cardiacă scăzută și 
crescută

 Notificare ritm cardiac neregulat

  Monitorizarea temperaturii și menstruației  
cu estimări retrospective ale ovulației

 S.O.S. urgențe

 Apelare internațională de urgență

 Detectare cădere

 Detectare accident

  Sirenă de 86 decibeli pentru a atrage atenția

  Conexiune celulară (Apeluri și mesaje, 
Muzică, Hărți, App Store, Siri, Apple Pay)

 Autonomie până la 36 ore

 Încărcare rapidă

Apple Watch Ultra 

950 €
999 €



Apple Watch
Series 8 

De la 484 €

Mai rezistent decât dur. Partenerul tău esențial este 
acum și mai puternic. Senzor de temperatură pentru 
o perspectivă mai profundă asupra sănătății femeilor.
Detectarea accidentelor pentru a obține ajutor în caz de
urgență. Etapele somnului pentru a îți înțelege mai bine
somnul. Și noi moduri de a te antrena folosind aplicația
îmbunătățită Workout. Viitorul sănătății nu a arătat
niciodată atât de bine.

Apple Watch Series 8 are un ecran mare, strălucitor, mereu 
pornit. Chenarele înguste împing ecranul până la margine, 
rezultând o integrare elegantă în curbura carcasei. 
Ecranul luminos Always-On face ca fețele detaliate ale 
ceasului să arate uimitor și ușor de citit, chiar și atunci 
când încheietura mâinii este în jos. 
Cristalul frontal generos, geometria robustă și baza plată îl 
fac rezistent la crăpare. Rezistent la praf, certificare IP6X. 
Rezistent la apă, la înot cu WR50.

Cu cât ești mai informat cu privire la sănătatea ta, cu atât 
ai mai multă putere să o influențezi. Senzorii de sănătate 
avansați din Apple Watch Series 8 oferă informații pentru 
a te ajuta să înțelegi mai bine starea de sănătate.

 Dimensiune carcasă de 45 sau 41 mm
 Adecvat pentru înot
 Certificare IP6X pentru rezistență la praf
 Ecran Retina mereu activ cu până la 1000 nits 
 Aplicația Saturație oxigen în sânge
 Aplicația EKG
 Notificări frecvență cardiacă scăzută și crescută
 Notificare ritm cardiac neregulat
  Monitorizarea temperaturii și menstruației cu 

estimări retrospective ale ovulației
 S.O.S. urgențe
 Apelare internațională de urgență
 Detectare cădere
 Detectare accident
 Conexiune celulară disponibilă
 Autonomie până la 18 ore
 Încărcare rapidă



AirPods 3rd gen Lightning Case 

AirPods Pro 2nd gen

209 €

299 €

Audio spațial personalizat cu urmărire dinamică a capului
Anularea activă a zgomotului și transparență adaptivă
AirPods și carcasă de încărcare rezistente la transpirație și apă
Până la 6 ore de ascultare cu o singură încărcare

Audio spațial personalizat cu urmărire dinamică a capului
Anularea activă a zgomotului și transparență adaptivă

AirPods și carcasă de încărcare rezistente la transpirație și apă
Până la 6 ore de ascultare cu o singură încărcare

Husă de încărcare MagSafe cu difuzor și buclă pentru șnur



Căști AirPods 2nd Generation

Căști AirPods 3rd Gen MagSafe 

Noile căști AirPods cu carcasă de încărcare oferă o experiență de audiție la 
căști wireless fără egal. Dotate cu cipul pentru căști Apple H1 care asigură 
o conexiune mai rapidă și mai sigură la dispozitivele tale, AirPods oferă o
durată de audiție de neegalat în domeniu - de 5 ore și până la 3 ore durată de
convorbire, totul cu o singură încărcare. Semnal audio și voce de înaltă calitate.
Comutare cursivă între dispozitive.
Atingere dublă pentru redare sau salt înainte. Se încarcă rapid în carcasa
wireless care asigură încărcări multiple pentru o durată totală de audiție de
peste 24 de ore sau până la 18 ore durată de convorbire. Carcasa poate fi
încărcată fie wireless, folosind un suport de încărcare wireless Qi, fie folosind un
conector Lightning.

Audio spațial cu urmărirea dinamică a capului plasează sunete în jurul tău pentru a crea o 
experiență de ascultare tridimensională. Pentru muzică, emisiuni TV, filme și multe altele 
scufundă-te în sunete din toate direcțiile, astfel încât să simți că te afli în propria ta sală de 
concerte sau la teatru.
Durată de viață mai lungă a bateriei cu până la 6 ore timp de ascultare și încărcare wireless 
cu MagSafe. Rezistente la transpirație și apă IPX4, inclusiv carcasa. Până la 6 ore de redare 
cu o singură încărcare și până la 30 de ore de redare împreună cu carcasa.

TVA inclus; produsele se vor achiziționa în lei la cursul euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.

199 €

149 €



Trei culori elegante ale carcasei. Senzori puternici pentru informații 
despre sănătate și sport. Caracteristici inovatoare pentru siguranță. 
Un procesor dual-core mai rapid pentru performanță sporită.
Apple Watch SE este plin de funcții, iar acum are o valoare mai bună 
ca niciodată. 
Noul S8 SiP îl face cu până la 20% mai rapid, oferindu-i puterea de 
a face mai mult. Carcasa din spate reproiectată este realizată cu un 
nou proces de producție care își reduce emisiile de carbon cu peste 
80%. Culoarea se potrivește perfect cu carcasa ceasului, care este 
realizată din aluminiu 100% reciclat. Apple Watch SE este rezistent 
la apă la 50 de metri. Rămâi activ și motivat cu inelele de activitate. 
Și antrenează-te ca niciodată cu aplicația îmbunătățită Workout. 
Acum poți încerca antrenamente personalizate și poti obține valori 
avansate de fitness, cum ar fi zonele de ritm cardiac, lungimea 

Apple Watch 
SE2 Cellular 

De la 339 €

pasului, timpul de contact cu solul și oscilația verticală. Pentru prima dată, 
Apple Watch SE este capabil să detecteze dacă te afli într-un accident 
de mașină grav. Când este detectată o accidentare, Crash Detection te 
poate conecta automat cu serviciile de urgență, poate oferi dispecerilor 
locația și poate notifica contactele de urgență. Crash Detection folosește 
puterea combinată a unui giroscop cu 3 axe îmbunătățit și a unui nou 
accelerometru cu forță G care are cea mai mare gamă dinamică din orice 
ceas inteligent. De asemenea, folosește un microfon, un barometru, GPS 
și un algoritm avansat de fuziune a senzorilor antrenat cu peste 1 milion 
de ore de date reale despre accidente.

Dimensiune carcasă de 44mm sau 40mm
50m rezistent la apă
Adecvat pentru înot

Ecran Retina cu până la 1000 nits 
Notificări frecvență cardiacă scăzută și crescută

Notificare ritm cardiac neregulat
Notificări de fitness cardio
Monitorizare menstruație

S.O.S. urgențe
Apelare internațională de urgență

Detectare cădere
Detectare accident

Accelerometru high-g
Conexiune celulară disponibilă

Autonomie până la 18 ore



Monitorizează-ți sănătatea non-stop, chiar și noaptea. 
Atinge-ți obiectivul de sănătate, prin măsurarea 
compoziției corporale, cu senzorul Samsung BioActive.
 
  Prevăzut cu o baterie cu 13% mai mare, pentru 

utilizare zilnică 
 Afișaj cu cristal de safir, de 1,6 ori mai rezistent
 Procesor: Exynos W920 (Dualcore, 5nm)
  Display: (L) 1.4”(450 x 450px) 330PPI, (S) 1.2”(396 x 

396px) 330PPI
 Ecran: Cristal safir (duritate Morse 8)
 Memorie: 1.5GB + 16GB
  Mărime / greutate: (L) 43.3 x 44.4 x 9.8t / 33.5g, (S) 

39.3 x 40.4 x 9.8t / 28.7g
  Sănătate: Monitor de ritm cardiac. ECG, TA, BIA, 

monitorizare SpO2 continuă

  Compatibil Number Share 
   Material: Titan
  Procesor: Exynos W920 

(Dualcore, 5nm)
  Display: (L) 1.4”(450 x 

450px) 330PPI
  Ecran: Cristal safir 

(duritate Morse 9)
  Memorie: 1.5GB + 16GB
  Mărime / greutate: 45.4 x 

45.4 x 10.5t / 46.5g 
  Sănătate: Heart Rate 

Monitor. ECG, BP, BIA, 
Continuous SpO2

  Conectivitate: BT 5.2 / 
Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz/ 
GPS / NFC / LTE

  Baterie: 590mAh
  Încărcare: WPC 

încărcare wireless rapidă
  Senzori: Accelerometru, 

barometru, senzor de 
analiză a impedanței 
bioelectrice, senzor de 
inimă electric, senzor 
giroscop, senzor 
geomagnetic, senzor de 
lumină, senzor optic de 
ritm cardiac 

  Rezistență apă: 5ATM/ 
IP68/ MIL-STD-810H

  Microfon: Da
   Speaker: Da

Samsung Galaxy Watch5 Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE 

De la

389 € 224 €

  Conectivitate: BT 5.2 / Wi-Fi 
2.4GHz & 5GHz/ GPS / NFC / LTE

 Baterie: 284mAh / 410mAh
  Încărcare: WPC încărcare 

wireless rapidă
  Senzori: Accelerometru, 

barometru, senzor de analiză 
a impedanței bioelectrice, 
senzor de inimă electric, senzor 
giroscop, senzor geomagnetic, 
senzor de lumină, senzor optic 
de ritm cardiac

  Rezistență apă: 5ATM/ IP68/ 
MIL-STD-810H

 Microfon: Da
 Speaker: Da

519 € De la 299 €



Ceasul care te cunoaște cel mai bine

Majoritatea dintre noi ne dorim să ne cunoaștem mai bine, astfel 
încât să putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Acesta 

este motivul pentru care am proiectat noul ceas Galaxy Watch 4, 
pentru a te însoți în călătoria spre o sănătate mai bună.

Urmărește progresul tău de fitness cu primul nostru ceas 
inteligent care măsoară în mod convenabil compoziția corpului. 
Afli procentul de grăsime corporală, mușchii scheletici, nivelul 
de apă din corp și multe altele, pentru a-ți atinge obiectivele. 

Senzorul Samsung BioActive și cel mai rapid cip al nostru aduce 
cea mai mare inovație pentru Galaxy Watch din prezent.

Primul ceas inteligent cu sistem de operare Wear Powered by 
Samsung, Galaxy Watch 4 oferă acces perfect la aplicațiile tale 
preferate, de pe încheietura mâinii. Vei obține o selecție bogată 

de aplicații, de la aplicații de redare a muzicii la absolut orice, din 
biblioteca masivă de aplicații de sănătate și fitness.

TVA inclus; produsele se vor achiziționa în lei la cursul euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.
Pentru persoanele juridice, serviciul Number Share poate fi activat în Orange shop sau de către persoana dedicată Orange Business.

Samsung Galaxy Watch4 4G

Samsung Galaxy
Watch 4 Classic 4G

123 €

148 €

De la

De la

176 €

211 €



Samsung 
Galaxy Buds2 Pro

Sunet Hi-Fi pe 24 de biți, pentru o experiență de 
ascultare de calitate
ANC cu 3 microfoane SNR sensibile, care elimină mai 
mult zgomot exterior
Design ergonomic, pentru o potrivire confortabilă
360 Audio te înconjoară ca și cum ai fi acolo

 
Senzori: Accelerometru, Senzor giroscop, Senzor Hall, 
Senzor de proximitate, Senzor tactil, VPU (Unitate de 
preluare a vocii)
Bluetooth v5.3
Profile Bluetooth A2DP,AVRCP,HFP
Auto Switch Da 

 
Timp de convorbire/Apel vocal până la 14 (Earbud 3.5)
Timp de redare audio până la 18 (Earbud 5)
Capacitate baterie (Cască) 61 mAh
Capacitate baterie (Carcasă) 515 mAh

179 €
De la 229 €



Bucură-te de un sunet de bas puternic și profund și elimină sunetele înalte prin 
intermediul unor difuzoare dinamice bidirecționale. Galaxy Buds2 oferă o calitate a 

sunetului bine echilibrată, care îmbunătățește fiecare moment din călătoria ta audio. 

Două microfoane detectează sunetul ambiental, iar funcția de anulare activă a 
zgomotului blochează sunetele nedorite. Zgomotul de fundal poate fi redus cu 

până la 98%, pentru a te putea dedica în totalitate muzicii, jocurilor, cărților audio și 
podcasturilor tale preferate.

Indiferent dacă urmărești emisiunile preferate, derulezi prin playlist sau te bucuri 
de natură, Galaxy Buds2 îți oferă conexiune și purtare confortabilă pentru toată 

ziua. Durata îndelungată de viață a bateriei îți oferă până la 5 ore de redare audio 
și alte 15 ore în situația în care carcasa este încărcată complet.

Experimentează lumea prin
intermediul sunetelor potrivite.

TVA inclus; produsele se vor achiziționa în lei la cursul euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.

Samsung Galaxy Buds2
99 €107 €



Monitorizare SpO2 întreaga zi | Design rafinat | Baterie 
care rezistă

Display de 1,39” cu rezoluție mare 326 PPI. 

Funcția Always-On Display poate afișa în mod clar, chiar 
și în lumina directă a soarelui, apelurile primite, notificările, 
informații despre fitness și alte informații importante.

Autonomie mare: 22 de zile, 50 de ore - folosire funcții 
minime, 16 zile - folosire normală, 50 ore – în modul sport.
GPS de înaltă calitate cu 4 sisteme de poziționare, pentru 
date de fitness mai precise.

Suportă 17 moduri de antrenament profesional, inclusiv 
triatloane, înot și HIIT, precum și 100 de moduri de 
antrenament extinse. 

Măsoară saturația oxigenului din sânge pentru a-ți verifica 
starea de sănătate oricând.

Monitorizează ritmul cardiac în timp real 24 de ore, chiar 
și în timpul antrenamentelor de intensitate ridicată, cum ar 
fi alergarea pe traseu și ciclism. Vei fi alertat când ritmul 
cardiac este prea mare.

TVA inclus; produsele se vor achiziționa în lei la cursul euro afișat 
în magazinele Orange în ziua respectivă.

Huawei Watch GT 3

167 €
De la 209 €



Huawei Band 7 

47 €
Sistem de operare compatibil: iOS, Andoid
Display AMOLED

Monitorizare SpO2 întreaga zi
Ecran FullView

Baterie 2 săptămâni

59 €



HUAWEI Freebuds 5i

83 €



HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm-Titanium

326 €
407 €



HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm-White Ceramic

367 €458 €



Sony Căști Over the Ear 
Wireless WH-1000XM5B 

Wireless, Bluetooth, Noise cancelling, Autonomie 
baterie 30 ore, Microfon, Alexa și Google Assistant
Aceste căști cu funcție de anulare a zgomotului 
Sony oferă o experiență de audiție cu adevărat 
remarcabilă.

Prin instalarea a patru microfoane pe fiecare cupă, 
sunetul ambiental este captat și mai precis pentru 
o reducere considerabilă a zgomotelor de înaltă 
frecvență. 

Grație tehnologiei Auto NC Optimizer, performanța 
de anulare a zgomotului este în permanență și în 
mod automat optimizată pe baza condițiilor de 
utilizare și a factorilor externi de mediu, cum ar fi 
presiunea atmosferică.

Dezvoltat de Sony, procesorul integrat V1 
eliberează potențialul procesorului de anulare 
a zgomotului HD QN1. Combinația unică de 
tehnologii controlează opt microfoane pentru 
calitate fără precedent în anularea zgomotului.
Difuzorul special de 30 mm, cu margine netedă 
îmbunătățește anularea zgomotului pentru sunet 

clar, fără zgomot ambiental. Fibra de carbon 
asigură greutate redusă și rigiditate ridicată și 
îmbunătățește claritatea sunetului, mai ales la 
frecvențe înalte.

WH-1000XM5 acceptă High-Resolution 
Audio și High-Resolution Audio Wireless prin 
LDAC, tehnologia noastră de codificare audio 
adoptată în întregul domeniu. LDAC transmite 
de aproximativ 3 ori mai multe date decât 
Bluetooth® convențional, pentru calitate 
High-Resolution Audio.

Folosind Edge-AI, DSEE Extreme™ 
convertește ascendent muzica digitală 
comprimată în timp real. Recunoscând 
dinamic instrumentația, genurile muzicale 
și elementele individuale ale melodiilor, 
restabilește sunetul din gama înaltă pierdut în 
compresie.

Cu o autonomie uriașă, de până la 30 de ore, 
are suficientă energie chiar și pentru călătorii 
lungi.

349 €
415 €



Sony Link Buds Căști In-Ear 
True Wireless Gri WFL900H CE7   

pentru conversații clare. 
Asculți muzica la o calitate 

ridicată a sunetului, cu piesele 
comprimate restaurate de 

Digital Sound Enhancement 
Engine (DSEE), astfel încât 

formațiile și artiștii preferați să 
sune întotdeauna excelent.
Autonomie de 5,5 ore, în 

total 17,5 ore cu carcasa de 
încărcare, Încărcare rapidă.

Rezistență la stropire 
și transpirație conform 

standardului IPX4.

Căști extrem de mici, ușoare 
și cu potrivire perfectă pentru 
confort pe tot parcursul zilei, 

sunet ambiental natural, 
anulare avansată a zgomotului, 

control automat al sunetului 
adaptiv și sunet captivant.
Designul cu inel deschis cu 
transparență acustică leagă 
lumea online de cea offline.
Extrem de mici, ușoare și cu 

fixare perfectă în urechi.
Efectuezi apeluri fără zgomot 

159 €179 €



Sony 
Link Buds S 
Căști In-Ear 

LinkBuds S comută automat la sunet ambiental optimizat sau la 
anularea zgomotului de înaltă calitate pentru ascultare fără distrageri. 
Îmbină stilul elegant cu confortul purtării pe tot parcursul zilei, sunetul 
ambiental natural și anularea zgomotului. 
Plus control adaptiv al sunetului și sunet captivant și de înaltă calitate 
pentru muzică și apeluri. Linkbuds S sunt cele mai mici și mai ușoare 
(4,8 grame) căști cu adevărat wireless de înaltă rezoluție cu anulare 
a zgomotului din lume. Difuzor compact și integrând procesorul 
Bluetooth® Audio și procesorul de anulare a zgomotului de înaltă 
calitate într-un singur cip. 
Pentru a oferi o formă confortabilă pentru majoritatea oamenilor, am 
proiectat LinkBuds S folosind date despre forma urechii, adunate de la 
introducerea primelor căști intraauriculare din lume, în 1982, precum și 
despre sensibilitatea diferitelor tipuri de urechi. 
Controlul adaptiv al sunetului este o funcție inteligentă care detectează 
acțiunile și locația în care te afli, apoi ajustează setările legate de 
sunetul ambiental pentru a-ți oferi o experiență de ascultare ideală.
În timp, îți învață comportamentul și recunoaște locațiile pe care le 
vizitezi frecvent, cum ar fi locul de muncă sau o cafenea preferată, și 
adaptează sunetul în funcție de situație. 

Noul difuzor de 5 mm, cu o diafragmă pentru conformitate, menține 
designul compact al LinkBuds S. 
Deși mici, reproduc un bas puternic și voci clare, oferind tot ce este 
mai bun din toate genurile muzicale. Gama medie bogată reproduce 
clar vocile din muzică, filme și podcasturi. Și cu anularea îmbunătățită a 
zgomotului, LinkBuds S asigură mai puține distrageri. 
Căștile LinkBuds S sunt compatibile cu High-Resolution Audio Wireless 
datorită LDAC, tehnologia noastră de codificare audio adoptată în 
domeniu. LDAC transmite de aproximativ 3 ori mai multe date decât 
semnalul audio Bluetooth® convențional pentru a te bucura de conținut 
High-Resolution Audio la o calitate excepțională, apropiat de cel oferit 
de o conexiune dedicată prin fir. 
Spune „OK Google” sau „Alexa” și activează asistentul vocal preferat. 
Asculți muzică, primești notificări, setezi memento-uri și nu numai. 
Controlezi vocal funcțiile căștilor, cum ar fi anularea zgomotului, asculți 
și interacționezi cu e-mailurile în Microsoft Outlook și participi la întâlniri 
Microsoft Teams folosind Asistentul Google sau Siri. 
Cu 360 Reality Audio, muzica n-a fost niciodată mai captivantă și mai 
fidelă. 

119 €



Cântar inteligent
Withings Full Body Comp

Body+ evaluează greutatea, IMC, 
cantitatea de grăsime și procentul de apă 
din corp, plus masa musculară și osoasă.

Fiecare cântărire se sincronizează 
automat cu aplicația gratuită Health 
Mate prin Wi-Fi (iOS sau Android) sau 
Bluetooth. Cu istoricul disponibil 24/7 
poți vedea ce funcționează, să repeți 
obiceiurile pozitive și să rămâi focusat. 
Setează un obiectiv de greutate și 
gestionează numărul de calorii zilnice.

Body+ recunoaște automat și poate urmări până la 8 utilizatori.  
Poți urmări evoluția greutății chiar și a celui mai mic membru al familiei cu funcțiile 
Baby mode sau Pregnancy mode.

Withings Thermo pentru artera temporală, cu conectare  
Wi-Fi și 16 senzori care nu necesită contact, furnizează cea 
mai rapidă și mai precisă măsurătoare a temperaturii. În 
plus, sincronizarea automată cu aplicația dedicată îți permite 
să ții evidența măsurătorilor, să primești memento-uri și 
să introduci simptome și medicații asociate pentru a primi 
sfaturi, direct de pe smartphone.

Precizie de nivel clinic. O scanare extrem de simplă de-a 
lungul frunții nu necesită niciun contact cu pielea.  
O vibrație ușoară te anunță atunci când citirea este completă. 
Citirile sunt afișate luminos pe dispozitiv, împreună cu un 
indicator LED codificat pe culori, pentru a te informa dacă 
temperatura este normală, crescută sau ridicată, în funcție de 
vârsta utilizatorului. Thermo acceptă până la 8 utilizatori.
Thermo este aprobat de FDA (Food and Drug Administration) 
în S.U.A. și respectă reglementările europene referitoare la 
dispozitivele medicale.

Date tehnice

Disponibil pe iOS (iOS 8 și versiuni ulterioare)  
și Android (5.0 și versiuni ulterioare)
Include un capac de protecție
Conectivitate: Wi-Fi sau Bluetooth®

Tehnologie HotSpot SensorTM

Precizie clinică: ±0,2°C (±0,4°F)
Interval de temperatură: 35°C - 43,2°C (95°F - 109,8°F)

Termometru inteligent 
Withings Thermo

74 €

TVA inclus; produsele se vor achiziționa în lei la cursul 
euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.

99 € 89 €



Tensiometru 
Withings BPM Connect

BPM Connect este un tensiometru Wi-Fi care furnizează măsurători precise ale 
tensiunii arteriale și ale ritmului cardiac cu feedback instantaneu pe dispozitiv și 
istoric complet al informațiilor în aplicație.

Conform American Heart Association și European Society of Cardiology, 
monitorizarea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac de acasă oferă îmbunătățirea 
ratei de control a tensiunii arteriale și indicatori de prognoză mai buni.  
De asemenea, ajută la identificarea sindromului „halat alb” și a hipertensiunii 
mascate.

Cu BPM Connect este mai convenabil ca niciodată să-ți iei tensiunea arterială de acasă. 
Acest tensiometru portabil, ușor de folosit, are un ecran LED pe care poți vedea imediat 
rezultatele însoțite de un feedback codificat pe culori. De asemenea, nu este nevoie să ai 
la îndemână un smartphone pentru a porni dispozitivul sau pentru a sincroniza informația: 
BPM Connect se sincronizează prin Bluetooth sau Wi-Fi, cu aplicația gratuită Health Mate 
disponibilă pe iOS și Android. Poți să partajezi cu ușurință rapoartele cu doctorul.  
Bateria are o autonomie de până la două luni și poate fi reîncărcată prin cablul micro-USB.

97 €

TVA inclus; produsul se va achiziționa în lei la cursul euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.



Senzor de somn Withings Sleep 
Analyzer 2020

Primul senzor cu design non-invaziv care monitorizează cu 
precizie de laborator calitatea somnului. Este conceput pentru a fi 
instalat o singură dată sub saltea. Încorporează cei mai avansați 
senzori și cea mai nouă tehnologie, pentru a analiza somnul 
și a detecta apneea de somn, o boală extrem de răspândită și 
insuficient diagnosticată. Cu informații precise și inteligibile în 
aplicația Health Mate, oricine poate descoperi cum să obțină o 
calitate mai bună a somnului și să își îmbunătățească sănătatea.

Parametri vitali

Stadiul somnului: profund, ușor, REM 
(somn rapid cu mișcare a ochilor)
Ritm cardiac 
Calitatea somnului
Apneea de somn
Detectarea sforăitului
Timpul real de somn
Scorarea somnului

Simplu și smart

Setare unică
Nimic de purtat, se fixează sub saltea
Sincronizare Wi-Fi
Compatibil IFTTT HEALTH
Aplicație compatibilă iOS și Android

139 €
123 €



Smartwatch Withings  
42mm Black HWA09

Scandwatch Withings 
38mm Rose Gold HWA09

Scanează și monitorizează continuu parametrii 
vitali pentru îmbunătățirea sănătății cardiace și a 
condiției fizice cu cel mai avansat ceas inteligent 

hibrid conceput vreodată.
ScanWatch este primul ceas inteligent hibrid 

care scanează continuu parametrii vitali pentru a 
detecta problemele de sănătate a inimii și ajută la 

îmbunătățirea condiției fizice per ansamblu.
Ceasul dispune de EKG medical, oximetru pentru 

măsurarea SpO2 și o durată excepțională de 
utilizare a bateriei de până la 30 de zile. Tehnologii: 
electrocardiogramă și oximetru pentru indicarea la 

cerere a parametrilor vitali

299 €
289 €

289 €
299 €



Cântar Whitings Body Cardio Full WiFi 
Scale black WBS04b 

163 €
159 €
Body Cardio este primul cântar inteligent care oferă o analiză cardiovasculară 
în mai puțin de 30 de secunde din confortul locuințeitale. Cântarul efectuează 
măsurători extrem de precise ale greutății și compoziției corporale, indicând 
grăsimea corporală, procentul de apă, masa musculară și osoasă; în plus, se 
sincronizează cu aplicația gratuită Health Mate pentru a afișa tendințele. și a 
teajuta să iti atingi obiectivele de sănătate. Spre deosebire de multe cântare 
inteligente, nu trebuie să ai telefonul lângă tine când te cântărești pentru 
sincronizarea datelor. Body Cardio a fost creat în colaborare cu cardiologi și inclus 
într-o serie de studii de validare în cadrul unor spitale renumite din UE și SUA.



Fitbit Versa 4 Black
Graphite

199 €
229 €

Argumente care te vor face să te îndrăgostești de Versa 4
GPS integrat

Zonă activă Minut
Scor de pregătire zilnică (cu Premium)

Monitorizarea somnului și scor de somn
Autonomie a bateriei de 6+ zile, cu încărcare rapidă

Fitbit Sense 2 Shadow 
Grey Graphite

Fitbit Inspire 3

279 €

89 €

299 €

99 €

Argumente care te vor face să te îndrăgostești de Sense 2
Gestionarea stresului
Instrumente pentru un somn mai bun
Parametri de sănătate
Sănătatea cardiacă
Fitness

Nu contează ce faci, câtă vreme faci mișcare. 
Inspire 3 urmărește pașii, distanța, caloriile arse 
și minutele din zona activă 24/7.
Scor de pregătire zilnică (cu Premium)
Scorul de gestionare a stresului
Profilul de somn
Autonomie a bateriei de până la 10 zile
Monitorizare a activității pe întreg parcursul zilei



Consolă PlayStation 5 Digital 
Edition +  joc God of War 
Ragnarok și card 250 RON 

609 €



Cameră de supraveghere 
interior wireless TP

Rezoluţie 1080p FullHD
Unghi vizualizare 114° vertical și 360° orizontal
Slot card MicroSD (până 128GB)

Cameră de supraveghere 
exterior wireless TP

45 €

Rezoluţie 2304 x 1296
Rating IP camera IP66
Slot card MicroSD (până la 128GB)

va rugam sa ne 
contactati pentru 
pretul actualizat



Bec LED inteligent TP Link
Tapo L530E multicolor 

Bandă LED RGB inteligentă 
WiFi TP Link Tapo L900 5m 

21 €
Flux luminos până la 806lm

Temperatura culoare 2500-6500 K
Putere nominală 9W (echivalentul a 60W)

Caracteristici 16 Milioane De Culori Paleta RGB
Durată de viaţă Aprox. 25000 ore

Putere nominală 13.5W

va rugam sa ne 
contactati pentru 
pretul actualizat



Aspirator Robot Roborock S7 alb 

Aspirator Robot 
Samsung JetBot

253 €

Baterie 5200 mAh (max. 300 m2/180 min)
Putere aspirare 2500 Pa
Greutate 4,5 kg

Autonomie 90 minute
Putere motor 60W

va rugam sa ne 
contactati pentru 
pretul actualizat



Videoproiector Samsung The Freestyle Priză inteligentă WiFi TP Link Tapo P110 

529 €
Rezoluţie 1920 x 1080p FullHD
Conectivitate Bluetooth, Wi-Fi (2.4G/5G), eARC, HDMI, Anynet+
Luminozitate 550 LED Lumen
Diagonală proiecţie 30inch – 100 inch

Temperatură funcţionare 0ºC - 40°C

14 €



 Rucsac Briden impermeabil cu baterie 8000 mAh USB hub

Cod ACC-BIN0200101  

75.45 €

TVA inclus. Stoc limitat



m.ioneas
a@iparo
mania.ro

07582 
42235

07532 
00597

- apel telefonic: Luni - Vineri 9-16.30 sau WhatsApp
- e-mail NON STOP, cu raspuns in max. 2 ore lucratoare
- la sediu: Sos. Oltenitei 158-160, Sect. 4, Bucuresti, Luni Vineri 9-16.30

Contact: echipa de suport cu personal IPA - sediul IPA SR 

Mariana 0741284664
m.miu@iparomania.ro

Pentru usurinta, ne puteti contacta prin atingerea butoanelor de mai   jos, 
fara a tasta numarul sau adresa e-mail

Olga 0753136559
o.iacovici@iparomania.ro

Mihaela 0743171449 
m.balaita@iparomania.ro

m.ioneas
a@iparo
mania.ro

07532 
00597

Elena 0744305900 
e.pirvu@iparomania.ro

tel: 0753136559
mailto:o.iacovici@iparomania.ro?subject=solicit informatii oferta Orange IPA
tel: 0741284664
mailto:m.miu@iparomania.ro?subject=solicit informatii oferta Orange IPA
tel: 0743171449
mailto:m.balaita@iparomania.ro?subject=solicit informatii oferta Orange IPA
tel: 0744305900
mailto:e.pirvu@iparomania.ro?subject=solicit informatii oferta Orange IPA


TELE  
FON 

sau 

E-mail

Liviu Ciobanu 
coordonator proiect IPA – Orange Romania 
Email: liviu.ciobanu@orange.com 

sau 

Pentru ab. cu numar 
Orange IPA existent

Apel      telefonic 
Luni - Vineri 8-20 / Sambata 9-17 

Pentru contractare abonamente noi 
(numere noi, aduse din prepay, portate din alte retele)

Mesaj WhatsApp 
non -stop

non -stop
Va contactam apoi in max 8 ore lucratoare

Contact: echipa de suport cu personal Orange
- apel telefonic la 300 sau 0374 300 300: program de lucru Luni - Vineri 8-20 si Sambata 9-17
- e-mail NON STOP, cu raspuns in max. 6 ore lucratoare
- dispecerat WhatsApp, raspuns in max 2 ore lucratoare

Pentru usurinta, ne puteti contacta prin atingerea butoanelor de mai   jos, 
fara a tasta numarul sau adresa e-mail

Tratarea situatiilor urgente, in afara programului de lucru al echipei de suport Orange 
De pe telefoane Orange: la numarul 401, apel taxat cu 0.14 EUR/minut, TVA inclus 

Din alte retele: la numarul 0374 300 300, cu directionare automata la 401, apel taxat cu 0.14 EUR/minut, TVA inclus, 
urmand a vi se solicita date de identificare, pentru solutionarea cererilor:

- suspendare/blocare servicii in caz de furt sau pierdere, comunicare cod PUK, schimbare de SIM

Serviciul Cronos (resurse disponibile) se verifica prin apel sau sms fara text la 415 (gratuit in tara, iar in roaming se poate 
accesa doar prin sms fara text, tarifabil)  sau apel la *115# (gratuit atat in tara, cat si in roaming)

mailto:liviu.ciobanu@orange.com
//api.whatsapp.com/send?phone=+40757047277text=solicit informatii oferta Orange IPA
tel:0374300300
mailto:liviu.ciobanu@orange.com?subject=solicit informatii oferta Orange IPA



