Obiecte
conectate
la prețuri
speciale
1 decembrie - 31 ianuarie 2021

Se aplică 10% reducere* fața de prețurile din acest document,
*cu exceptia celor reduse deja in document, cu marcaj distinct

Cel mai avansat ceas Galaxy de
până acum, Samsung Galaxy
Watch3 te ajută să îţi gestionezi
fără efort viaţa şi sănătatea,
oferindu-ţi control asupra stării
tale de bine.
Iar cu serviciul Number Share*,
disponibil pe modelele 4G, te
bucuri de o tehnologie inovatoare,
prin care poți folosi același număr
de telefon pe smartphone-ul tău
Samsung și pe acest smartwatch.

Samsung Galaxy Watch3
De la

429 €

365 €

 spect clasic și premium. Este
A
singurul smartwatch cu ramă
rotativă de precizie pentru
navigarea în aplicaţii.
 re cel mai mare număr de
A
cadrane de ceas din care poţi
alege peste 40 de variante.
Înregistrează ciclurile REM,
somnul profund şi timpul total de
somn pentru a evalua şi a ajuta la
îmbunătăţirea calităţii odihnei.

Samsung Galaxy Watch3 4G
De la

479 €

408 €

TVA inclus; produsul se va 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.

Echipat cu peste 120 de programe
de antrenament din care să alegi,
te ajută să faci sport, afișând ritmul
cardiac în timp real.
 ăsoară valorile VO2 max
M
(absorbţie maximă de oxigen)
şi redă informaţii despre
performanţele zilnice, săptămânale
și lunare.
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Exclusiv la
Orange
Samsung Galaxy Watch Active2 4G
Galaxy Watch Active2 îți spune ceea ce trebuie să știi atunci
când ai nevoie și este constant preocupat de bunăstarea ta fizică.
Iar cu serviciul Number Share* te bucuri de o tehnologie
inovatoare, prin care poți folosi același număr de telefon
pe smartphone-ul tău Samsung și pe acest
smartwatch.

De la

449 €

270 €

Spațiu generos pe ecran.
Îți monitorizează antrenamentele direct de la încheietura mâinii.
Îți monitorizează ritmul cardiac pentru liniștea ta interioară.
Ține pasul cu tine oriunde mergi.

TVA inclus; produsul se va 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.

Huawei Watch GT 2 Pro
De la

319 €

287 €

Descoperă arta eleganței. Cadranul din safir rezistent
se îmbină perfect cu rama din titan, într-un design ușor
dar solid.
Are peste 100 de moduri sportive, inclusiv 17 moduri
profesioniste și 85 de moduri ce pot fi particularizate.
Masoara VO2 MAX - rata maximă de consum de oxigen
în timpul unui exercițiu fizic. Consumul VO2 MAX reflectă
condiția cardiorespiratorie și capacitatea de anduranță la
realizarea exercițiilor fizice.
Barometrul altimetric integrat detectează în timp real
schimbarea presiunii aerului și oferă notificări, pentru a fi
întotdeauna pregătit de mișcare.
Reduce eficient consumul de putere în timp ce măsoară
precis SpO2 sau ritmul cardiac, ceea ce îți asigură o
protecție îndelungată cu o singură încărcare.
Cu Huawei TruSeen™ 4.0+ iți monitorizează precis ritmul
cardiac și iți oferă notificări inteligente, dacă acesta crește
sau scade sub nivelurile normale.
Poate să urmărească în mod științific și să diagnosticheze
6 tipuri comune de tulburări ale somnului, oferind sugestii
pentru o mai bună odihnă. În timp ce dormi, ceasul
monitorizează ritmul cardiac, analizează respirația și dă o
notă privind calitatea generală a somnului.
Salvează până la 500 de melodii și se conectează ușor
cu HUAWEI FreeBuds.
Poți să primești, să respingi sau să dezactivezi sunetul
apelurilor și să verifici istoricul direct pe ceas, prin
conexiune Bluetooth cu telefonul.
TVA inclus; produsul se va achiziționa în lei la cursul euro afișat
în magazinele Orange în ziua respectivă.
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Smartwatch
Huawei GT

209 €

Smartwatch
Huawei GT2

104,5 €

229 €

138 €

Classic Edition
Cu o autonomie crescută a bateriei de până la 2
săptămâni, Huawei GT2 este antrenor profesionist
de sport: îţi urmărește exercițiile fizice cu sisteme de
geolocalizare și îți monitorizează frecvența cardiacă cu
exactitate, prin TruSeen™ 3.5.
Este compatibil cu funcții precum apelarea Bluetooth,
redarea muzicii din device-uri Android, notificarea
mesajelor, urmărirea somnului prin TruSleep™ 2.0 și
monitorizarea tensiunii TruRelax™.

Sport Edition

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

Rezistent la accidente datorită designului și materialelor
rezistente – ceramică și oțel inoxidabil - Huawei GT este cu
adevărat un smartwatch pe care te poți baza. Are o baterie
cu durata de viață de 2 săptămâni, pentru a ține pasul cu
stilul tău de viață activ.
Tehnologia HUAWEI TruSeen™ 3.0
oferă o măsurare în timp real mai
eficientă și mai precisă a ritmului
cardiac datorită senzorilor inteligenți.
HUAWEI TruSleep™ 2.0 identifică
problemele frecvente legate de
somnul tău și îți oferă până la 200 de
sugestii pentru a te ajuta să dormi
mai bine.
Acționează ca un antrenor personal:
te asistă prin cursuri de orientare și
oferă feedback în funcție de efectele
exercițiilor.

Samsung Galaxy Watch

De la

Rămâi conectat mai mult timp. Caracteristicile
unui smartwatch și sentimentul natural al unui
ceas analog într-un singur pachet.

Disponibil în mai multe variante de culoare și mărime și cu o
varietate de fețe de ceas cu efect de profunzime și iluminare,
care îi vor da aerul unui ceas adevărat. Afișajul este mereu
pornit datorită funcției Always on.
Cu funcția Samsung Health, îți monitorizezi sănătatea și mai
detaliat, inclusiv ritmul cardiac și caloriile.
Îți monitorizează somnul, creând un jurnal ce include cele 4
cicluri ale somnului, precum și nivelul de stres pentru a te ajuta
să îl reduci prin respirație ghidată.
Este rezistent la apă și are o baterie cu durată lungă de viață
pentru a gestiona apeluri, muzică și multe altele.

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

229 €

195 €
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Apple Watch SE Cellular
De la

345 €

 aterial carcasă: aluminiu 100% reciclat.
M
Spate din ceramică și cristal de safir.
Retina display (cu 30% mai mare decât S3)
LTPO OLED. Luminozitate ecran 1000 niți.
 ccelerometru (forțe de până la 32 g, cu
A
detectarea căderii)
Notificări ritm cardiac ridicat și scăzut.
Senzor optic cardiac a doua generație.

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


Giroscop
Senzor de lumină ambientală
Capacitate: 32 GB
Difuzor cu 50% mai tare (a doua generație)
Microfon (Noise app, a doua generație)
Apple Pay | GymKit
Rezistent la apă 50 m | GPS/GNSS
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Apple Watch S6 Cellular
De la

527 €
Always-On Retina display (cu 30% mai mare decât S3) LTPO OLED
Luminozitate ecran 1000 niți
Aplicație Blood Oxygen
Senzor cardiac electric (aplicație EKG)
Notificări ritm cardiac ridicat și scăzut
Senzor optic cardiac a doua generație
Accelerometru (forțe de până la 32 g, cu detectarea căderii)
Giroscop

Senzor de lumină ambientală
Spate din ceramică și cristal de safir
Capacitate: 32 GB
Difuzor cu 50% mai tare (a doua generație)
Microfon (Noise app, a doua generație)
Apple Pay | GymKit
Rezistent la apă 50 m | GPS/GNSS
Procesor S6 SiP cu 64 bit dual-core (cu până la 20% mai rapid decât S5)

TVA inclus; produsul se va achiziționa în lei la cursul euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.
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Căști AirPods Pro
cu carcasă de încărcare wireless
Un difuzor personalizat pentru frecvențe joase, un amplificator de gamă dinamică
înaltă și cipul H1 conlucrează pentru a produce sunet superior
într-un design compact.
Anulare activă a zgomotului cu mod Transparență, rezistență la apă și transpirație
și potrivire personalizabilă. Microfoanele detectează zgomotul atât din interiorul,
cât și din exteriorul urechilor. Apoi, AirPods Pro îl contracarează cu un anti-zgomot,
înainte de a-l putea auzi. Ține apăsat pe senzorul de presiune pentru a comuta la
modul Transparență, care permite pătrunderea zgomotului exterior în așa fel încât
să poți auzi și interacționa cu lumea din jurul tău.

279 €

237 €

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

Adaptoare auriculare siliconice de trei dimensiuni, pentru o potrivire confortabilă.
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Orificiile de ventilație din adaptoare mențin presiunea egalizată pe ambele părți ale căștilor audio.
Conectarea la iPhone se face fără niciun efort și poți partaja o melodie între două seturi de
AirPods.

Carcasa de încărcare wireless îți menține căștile AirPods Pro active la drum și este compatibilă
cu încărcătoarele certificate Qi.
Peste 24 de ore de autonomie a bateriei cu mai multe încărcări suplimentare în carcasă.
Până la 4,5 ore de ascultare cu o singură încărcare.
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Căști AirPods
Noile căști AirPods cu carcasă de încărcare oferă o experiență de audiție
la cască wireless fără egal. Dotate cu cipul pentru căști Apple H1 care
asigură o conexiune mai rapidă și mai sigură la dispozitivele tale, iPods
oferă o durată de audiție de neegalat în domeniu - de 5 ore și acum 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.
Carcasa de încărcare wireless se vinde
și separat.

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

Căști
AirPods
cu carcasă
de încărcare
wireless

Căști
AirPods
cu carcasă
de încărcare

229 €

179 €

183 €

152 €

Carcasă
de încărcare
wireless
pentru
căști AirPods

89 €

72 €
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Google Chromecast 3

37 €
Transformă orice televizor într-un Smart TV cu acest dispozitiv extrem
de simplu, care îți poate face viața mai ușoară. Conectarea la televizor
se face prin cablul HDMI și permite transmiterea de conținut video
și audio către televizor direct de pe telefon. Astfel, poți vedea pe
televizor filme, seriale sau video-uri de pe Netflix, Youtube, HBO GO
sau asculta muzică de pe Spotify, Tidal și multe altele.

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

Streaming media player
Redare format video – MP4
Redare format audio – AAC și MP3
Conectivitate – Wi-Fi și HDMI
Compatibilitate – iOS și Android

Purificator de aer
Xiaomi Mi Air 3H
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Pachet Healthy Home
Funcții pachet

Automatizarea locuinței
Conectivitate - Wi-Fi și Bluetooth
Aplicație Xiaomi Home & Mi Fit disponibilă
pe iOS și Android

Cântar inteligent Xiaomi
Mi Body Composition 2

Aspirator Xiaomi Mi Robot
Vacuum Mop Cleaner
TVA inclus; produsul se va achiziționa în lei la cursul
euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.

354 €

302 €
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Pachet Safe Home
135 €

Funcții pachet
Monitorizare locuință
Înregistrare și redare video
Optimizare consum energie electrică

107 €

Conectivitate - Protocol ZigBee
ste necesară conexiunea la internet, Wi-Fi și aplicația
E
Xiaomi Home, disponibilă gratuit pe iOS și Android.

Xiaomi Mi Smart
Sensor Set

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

Xiaomi Cameră de Supraveghere
Mi Home Security 360° 1080p

Xiaomi
Priză inteligentă
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Pachetul Bright Home
Funcții pachet
Automatizarea iluminatului din locuință
Optimizarea consumului de energie electrică
Este necesară conexiunea la internet,
Wi-Fi și aplicația Xiaomi Home, disponibilă
gratuit pe iOS și Android.

120 €
3x Xiaomi Bec Mi LED
Smart Bulb
Essential (Alb + Color)

99 €

Xiaomi Lampă
Bedside 2
Xiaomi Lampă
Mi Led Desk 1S

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

Consola PlayStation 4 500 GB
®

283 €
Jocuri și divertisment la rezoluție 4K, rate de cadre mai rapide
și elemente grafice îmbunătățite. Ia-ți acum propria ta consolă
PS4 supraalimentată.

În pachet vei descoperi cu 3 jocuri incluse:
Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Ratchet&Clank

TVA inclus; produsul se va achiziționa în lei la cursul euro afișat în magazinele Orange în ziua respectivă.
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Consola Nintendo Switch Neon Red-Blue

325 €
Oricând, oriunde, cu oricine.
Ai renunțat vreodată la un joc pentru că nu ai avut suficient timp să te joci?
Sistemul Nintendo Switch se poate transforma în funcție de situația în care te
afli, asftel încât să te poți juca jocurile preferate, indiferent cât de ocupat ai fi.

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

Modalitati de contact ale echipei SNPPC (personal SNPPC):
Str. Mihai Voda, nr. 6, et.3, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: 031/ 105 11 41 si 031/ 105 11 42
Web site: www.snppc.ro
Email: orange@snppc.ro
0756076772
Dispecerat SMS si/sau
- asteptam solicitarile Dvs. non stop, veti fi contactati in maximum 48 ore : 07560 76772 (07560 SNPPC)

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

E-mail

Luni - Vineri 8-20 / Sambata 9-17

TELE
FON

sau

Tratarea situatiilor urgente, in afara programului de lucru al echipei de suport Orange

Va rugam apelati 410 (gratuit de pe telefon SNPPC) sau 0374 44 3410 (de pe alt telefon, taxabil), pentru a solicita:
- suspendare/blocare servicii in caz de furt sau pierdere, comunicare cod PUK, schimbare de SIM
Apelul dvs. va fi directionat automat la Serviciul Clienti persoane fizice, urmand a vi se solicita date de identificare pentru
solutionarea cererilor

