


Não ouviu o telefoNe tocar?

Não reparou que recebeu um sms?

esqueceu-se do telemóvel No giNásio?

tem curiosidade em saber quaNtos passos faz diariameNte?

tiNha o telefoNe No silêNcio e perdeu uma chamada importaNte?

Não sabe oNde colocou o telemóvel?

New

k e e p  i N  t o u c h

New

d o N ’ t  m i s s  i t

desde 1950 que a eletta procura soluções inovadoras que 
permitam proporcionar um maior bem estar e satisfação aos seus 

utilizadores. desde 2006 que a eletta é provavelmente a marca que 
desenvolveu, a nível mundial, mais conceitos de personalização de relógios.

mais recentementemente, em 2016, a eletta foi uma das marcas pioneiras no 
desenvolvimento de relógios conectáveis, tendo optado pelos relógios híbridos ou 

seja, aqueles que mantêm o aspecto e concepção de um relógio normal mas contêm 
novas funcionalidades que se podem revelar de grande utilidade no dia-a-dia de cada 

um, reinventando assim a forma como utilizamos um relógio. 

agora, a eletta apresenta a 2ª geração destes modelos, com novas e renovadas  
funções, numa ampla coleção de relógios destinada a cobrir os mais variados gostos.

eletta sYNc. provavelmeNte, a mais boNita coleção  
de relógios híbridos do muNdo.

Nota: o funcionamento desta tecnologia requer a instalação da aplicação eletta sYNc (disponível na app store para 
sistemas operativos ios 8.0+ ou na google play para sistemas operativos android 4.3+) no seu telemóvel. 

Tudo isto faz parte do passado!

coNecte-se com  
os Novos eletta sYNc.



 SYNC  co llect i o N

ela720spmr

P.V.R. 169€
ela720sbmg

P.V.R. 169€

New

g e t  t o g e t h e r

ela720sbms

P.V.R. 169€

priNcipais fuNções:

Notificação  
de meNsagem

Notificação  
de chamada

fiNd  
mY phoNe

rejeição  
de chamada

coNtrole  
remoto

pedómetro aviso de 
sedeNtarismo

aviso de  
alarme

cartão de visita  
(Nfc e-card)

batimeNto  
cardíaco

aviso de 
desligameNto

sistema  
easY chaNge

exclusivo ela720



 SYNC  co llect i o N SYNC  collect io N

ela710spmp

P.V.R. 179€

ela710spms

P.V.R. 179€
ela710scmr

P.V.R. 179€
ela700sacs

P.V.R. 149€
ela700spms

P.V.R. 159€



 DESIGN  co llect i o N

ela580mama

P.V.R. 149€

ela580mpms

P.V.R. 149€
ela580mpmp

P.V.R. 149€

 flow  collect io N

ela310lpm

P.V.R. 109€

ela310lbm

P.V.R. 109€

ela310lpmp

P.V.R. 119€



ela270mpms

P.V.R. 139€
ela270mbmt

P.V.R. 139€
ela270mbms

P.V.R. 139€

 CRowN xl  collect io N  wESTCoAST  co llect i o N

ela590mbmt

P.V.R. 139€

ela590mcmr

P.V.R. 139€
ela590mpms

P.V.R. 139€



 ESSENCE  co llect i o N ATTITUDE  collect io N

ela520lbmt

P.V.R. 129€

ela520lamg

P.V.R. 129€
ela520lrm

P.V.R. 129€
ela431lcmr

P.V.R. 139€

ela431lbmg

P.V.R. 139€

ela431lpm

P.V.R. 139€



 TRIbUTE  co llect i o N bRIGhT  collect io N

ela640lbmt

P.V.R. 129€

ela640lbm

P.V.R. 129€
ela640lcmr

P.V.R. 129€

ela610lbms

P.V.R. 99€

ela610lrmr

P.V.R. 99€
ela610lcmg

P.V.R. 99€



 ICoN  collect io N

b-ela550pbg

P.V.R. 24€
b-ela640rtw

P.V.R. 60€

ela555lb-s

P.V.R. 75€
ela550lc-g

P.V.R. 75€

b-ela640rmh

P.V.R. 55€
b-ela550gmh

P.V.R. 55€
b-ela550g2t

P.V.R. 60€

ela550lc-g

P.V.R. 75€

b-ela550gcl

P.V.R. 60€

ela550lb-g

P.V.R. 75€

ela550lcmrx

P.V.R. 149 ICoN  co llect i o N

b-ela550smh

P.V.R. 55€

b-ela550stw

P.V.R. 60€
b-ela550pps

P.V.R. 24€

ela550lc-r

P.V.R. 75€
ela550lp-s

P.V.R. 75€

ela555lr-r

P.V.R. 75€



 wIShES  j ewelrY

oNe Necklace · oNe bracelet

Wear them 
SeParateLY or 

together
Tell your  

stories.

 wIShES  j ewelrY

full set
c h a r m s  ·  b r a c e l e t  ·  N e c k l a c e

colar e pulseira

medalhamedalhões árvore da vida

amor paixão proteção viagens anjo estrela cruz família

elj001ps     P.V.R. 149€



elet ta w atch es  /  w w w.ele t ta . p t


