ŠPORTOVÉ HODINKY S GPS
BEH • TRÉNING • HUDBA • PLATBY

FORERUNNER. PRE KAŽDÉHO BEŽCA.
Je jedno, aký máte tréningový
plán alebo aká je vaša výkonnosť.
Garmin má športové hodinky
aj pre vás. Pokročilé funkcie sú
zamerané na vaše osobné ciele
a dosahovanie nových výziev,
zdravého životného štýlu, či
svetových rekordov.
Keď dokončíte svoju aktivitu,
analyzujte ju, sledujte svoj pokrok
a zdieľajte na Garmin Connect™.
Je to náš online tréningový
nástroj, ktorý vám pomôže byť
každý deň o niečo lepší.

RUNNING & MULTISPORT

beat yesterday.

PARŤÁK

ZVÝŠTE ÚROVEŇ
SVOJEJ AKTIVITY

TRÉNER

POSUŇTE SA
NA ĎALŠIU ÚROVEŇ

EXPERT

PREKONÁVAJTE
A VYHRÁVAJTE

BEŽECKÉ HODINKY GARMIN
PARŤÁK

FORERUNNER® 45 / 45S

Perfektný pre každého začínajúceho alebo nenáročného bežca.
Jednoduché ovládanie, dobre čitateľný displej, rozumná výdrž
batérie, smart upozornenia z vášho telefónu a podpora adaptívnych
tréningových plánov zdarma - Garmin Coach. Aplikácie aj pre iné
športy, ako napr. cyklistika, cvičenie atď.

EXPERT

FORERUNNER® 645 / 645 MUSIC / 945

Ak sú dáta to, čo potrebujete, naše najpokročilejšie bežecké a triatlonové
hodinky vám poskytnú detailné údaje o vašej forme a výkone. Veľký balík
funkcií v ľahkom prevedení.

TRÉNER

FORERUNNER® 245 / 245 MUSIC

Ak to myslíte s behom vážne, oceníte pokročilé bežecké metriky, ktoré
ste pred tým našli len v modeloch Expert. Aplikácie pre veľa športov
vonku aj v interiéri môžete doplniť o obsah z Connect IQ Store.
S verziou Music si tréning spestríte vašimi obľúbenými piesňami
s prehrávačom priamo na zápästí.

FĒNIX® 5 PLUS / 5S PLUS / 5X PLUS

Dostaňte od života viac s hodinkami fenix.
Od mohutných a športových
až po sofistikovaný dizajn. Jedny z týchto hodiniek boli vyrobené priamo
pre vás.

PARŤÁK

TIETO FUNKCIE NÁJDETE NIELEN
NA ÚROVNI PARŤÁK, ALE VO
VŠETKÝCH ŠPORTOVÝCH HODINKÁCH
FORERUNNER:
HARDWARE
• GPS/GLONAS/Galileo na
sledovanie rýchlosti, vzdialenosti
a polohy
• Akcelerometer pre beh v interiéri
• Vodotesnosť 5ATM
• Jednoduché ovládanie piatimi
tlačidlami
• Farebné displeje s výbornou
čitateľnosťou na slnku
CELODENNÝ MONITORING
AKTIVITY
• Kroky, vzdialenosť, spálené kalórie
• Body Battery - monitor energetickej
rezervy počas dňa
• Monitoring spánku
• Elevate™ pulzomer na zápästí meria
pulz počas celého dňa
ZÁKLADNÉ TRÉNINGOVÉ FUNKCIE
• Profily pre viacero športov
• Podpora adaptívnych tréningov
Garmin Coach
• Automatické kolo a automatická
pauza
• Záznam osobných rekordov
• Monitoring VO2 Max (beh)
PRIPOJENIE
• Spárovanie so smartfónom (iOS,
Android) pre základné smart
notifikácie
• Automatický upload dát
do Garmin Connect
• LiveTrack zdieľanie aktuálnej polohy
s priateľmi a rodinou pri vašich
behoch

+

GARMIN FUNKCIE
PRE VÁS
TRÉNER

EXPERT

V ZARIADENIACH NÁJDETE
VŠETKY FUNKCIE ZO
ZARIADENÍ PARŤÁK, PLUS:

V ZARIADENIACH NÁJDETE VŠETKY
FUNKCIE ZO ZARIADENÍ PARŤÁK
A TRÉNER, PLUS:

HARDWARE
• Bezkontaktné platby Garmin Pay TM
• Hudobný prehrávač pre verziu
Music
• Rýchlo vymeniteľné remienky
so systémom Quick release

POKROČILÉ TRÉNINGOVÉ FUNKCIE
• Trénujte proti svojim predošlým
výkonom alebo stanovenému
tempu s Virtual Racer a Virtual
Partner

DETAILNÉ TRÉNINGOVÉ FUNKCIE
• Pokročilé tréningové plány priamo
na vašich hodinkách
• Pokročilé bežecké metriky ako:
rovnováha doby kontaktu so
zemou, dĺžka kroku, vertikálny
pomer a iné (nutné pripojiťi
Running Dynamics Pod
alebo HRM-Run )
• Intervalový tréning
• Training Effect - tréningový efekt
na škále 0-5 pre aeróbny
a anaeróbny tréning
• Audio upozornenie počas behu
PRIPOJITEĽNOSŤ
• Plná podpora smart notifikácií
• Sťahovanie pozadí, aplikácií,
dátových polí a widgetov zdarma
na Connect IQ Store
• Ovládanie hudobného prehrávača
• Widgety počasie a kalendár

+

ANALÝZY TEPU
• Monitorujte svoj laktátový prah
• Výkonnostná podmienka zobrazí,
ako vaše telo reaguje na tréning
v prvých minútach výkonu
POKROČILÉ BŽECKÉ METRIKY
• Dĺ žka kroku / Kadencia / Doba
kontaktu so zemou / Rovnováha
kontaktu so zemou / Vertikálna
oscilácia / Vertikálny pomer
• Využite Strava Live segments
PRIPOJITEĽNOSŤ ĎALŠÍCH
SENZOROV
• Produkty z radu VARIA
• Running Dynamics Pod

IBA MULTIŠPORTOVÉ
HODINKY:
POKROČILÉ TRIATLON
A MULTIŠPORT FUNKCIE
• PLÁVANIE:
Bazén a otvorená voda
• CYKLISTIKA:
Pripojenie merača výkonu Vector
• TRI:
Multišportový mód na prechody
medzi jednotlivými športami

Forerunner 45 Black

Forerunner 45 Lava Red

Forerunner 45S Iris

Forerunner 45S White

FORERUNNER 45 / 45S
®

ELEVATE™ WRIST
HEART RATE

GARMIN
COACH

SMART
NOTIFICATIONS

SAFETY AND
TRACKING

PARŤÁK FUNKCIE + NAVIAC:
• Dve veľkosti:
verzia 45S pre menšie (ženské) zápästie 39 mm
verzia 45 pre väčšie (mužské) zápästie 42 mm
• Zmena grafických štýlov hodiniek z Connect IQ Store
zdarma
• Tréningové plány Garmin Coach so synchronizáciou
priamo na hodinkách
• Smart notifikácie - hovory,správy
• Bezpečnostné funkcie LiveTracking a Incident
detection
• Chemicky tvrdené sklo displeja pre vyššiu odolnosť
• Vymeniteľné remienky (všetky potrebné nástroje
pre jednoduchú výmenu nájdete v balení
príslušenstva)
• Výdrž batérie:
7 dní v režime smart hodiniek
13 hodín v režime GPS

PARŤÁK

GPS BEŽECKÉ HODINKY S PODPOROU TRÉNINGOVÝCH
PLÁNOV GARMIN COACH

Forerunner 245
Berry

Forerunner 245
Slate Grey

245 Music
Aqua

245 Music
Black

245 Music
White

FORERUNNER 245
FORERUNNER 245 MUSIC
®
®

TRAINING
STATUS

ADVANCED
WORKOUTS

RUNNING
DYNAMICS

RUNNING
AWARENESS

PARŤÁK & TRÉNER FUNKCIE + NAVIAC:
• Pokročilé bežecké a tréningové metriky vás povedú
správnym smerom bez pretrénovanosti
• Sledovanie menštruačného cyklu pre ženy pomôže
porozumieť vzťahu športového výkonu k vášmu telu
• Pokročilý monitor spánku s pulzomerom Pulse
OX (meria saturáciu krvi kyslíkom) a funkciu Body
Battery, ktorá meria vaše energetické rezervy počas
dňa
• Prehrávanie hudby priamo z hodiniek cez pripojené
Bluetooth slúchadlá. Kapacita je približne 500
skladieb MODEL MUSIC
• Rýchlo vymeniteľné remienky so systémom Quick
release bez použitia nástrojov
• WIFI pripojenie MODEL MUSIC
• Výdrž batérie:
7 dní v režime smart hodiniek
24 hodín v režime GPS
GPS + prehrávanie hudby 6 hodín

TRÉNER

GPS BEŽECKÉ SMART HODINKY S POKROČILÝMI
TRÉNINGOVÝMI FUNKCIAMI

Forerunner 645

12

Forerunner 645 Music

FORERUNNER 645
FORERUNNER 645 MUSIC
®
®

TRAINING
STATUS

GARMIN PAY™
BEZKONTAKTNÉ PLATBY

RUNNING
DYNAMICS

SMART
NOTIFICATIONS

PARŤÁK, TRÉNER & EXPERT FUNKCIE + NAVIAC:
• Hudobný prehrávač s pamäťou až do 500 piesní
MODEL MUSIC
• Pripojiteľné Bluetooth slúchadlá
(nie sú súčasťou balenia) MODEL MUSIC
• Monitorujte svoj beh s pokročilými bežeckými
metrikami a sledujte ako reagujete na tréning
s Tréningovým Statusom
• Vďaka pulzomeru dokážete sledovať úroveň svojej
kondície s VO2 Max, laktátový prah a oddychovú
úroveň pulzu
• Grafické pozadia, aplikácie, dátové polia a iné
na Connect IQ Store zdarma
• Smart notifikácie, Wi-Fi, Livetrack a iné
• Ďalšie predinštalované aplikácie na športy, ako
plávanie v bazéne, bicykel, sila, veslovanie a iné
• Výdrž batérie:
7 dní v režime smart hodiniek
14 hodín v režime GPS
GPS + prehrávanie hudby 5 hodín MODEL MUSIC

EXPERT

GPS BEŽECKÉ HODINKY S POKROČILÝMI BEŽECKÝMI
METRIKAMI A GARMIN PAY™

Forerunner 945 Black

Forerunner 945 Blue

FORERUNNER 945
®

TRAINING
STATUS

GARMIN PAY™
BEZKONTAKTNÉ PLATBY

CONNECTED
TRAINING PLANS

SAFETY AND
TRACKING

PARŤÁK, TRÉNER & EXPERT FUNKCIE + NAVIAC:
• PulseOx – meria saturáciu krvi kyslíkom
• Music – prehrávač s pamäťou na 1000 skladieb
podporuje aj obľúbené streamingové služby ako napr.
Spotify
• Aklimatizácia na teplotu a nadmorskú výšku
• Rovnováha Tréningovej Záťaže - kombinuje efekt
tréningov a zobrazuje podtrénovanosť
/ pretrénovanosť
• Respiračný pomer počas cvičenia
• Pokročilá podpora senzoru výkonu Vector 3
• ClimbPro – užitočný asistent stúpania na aktivite
spustenej na trase
• Detailná farebná mapa
• Plánovač Okružný výlet pre beh / cyklistika
• Trendline Popularity Routing (beh / cyklistika)
zvýraznené trasy, na ktorých sa často vykonávajú
športové aktivity
• Výdrž batérie:
2 týždne v režime smart hodiniek
36 hodín v režime GPS
GPS + prehrávanie hudby 10 hodín

EXPERT

PREMIUM GPS BEŽECKÉ / TRIATLON SMART HODINKY
S HUDBOU A GARMIN PAY™

fēnix 5 Plus

fēnix 5S Plus

fēnix 5X Plus

FĒNIX
5S PLUS / 5 PLUS / 5X PLUS
®

COLOUR TOPOACTIVE
EUROPE MAPS

GARMIN PAY™
BEZKONTAKTNÉ PLATBY

TRENDLINE™
POPULARITY ROUTING

MUSIC

PARŤÁK, TRÉNER & EXPERT FUNKCIE + NAVIAC:
FĒNIX 5 PLUS:
• Integrovaný MP3 prehrávač s pamäťou na 500
skladieb
• Ďalšie profily aktivít: veslovanie, veslárske športy,
trailový beh, golf a iné
• Training Status / Training Load / Training Effect 2.0 /
Running Power
• GroupTrack
• Predinštalované mapy Európy s navigáciou
a Trendline™ routing
• Batéria: 2 týždne v režime smarthodiniek / 24 hodín
GPS / a až do 60 hodín v režime UltraTrac
FĒNIX 5S PLUS:
• Funkcie ako model 5 Plus, ale menšie rozmery priemer len 42mm
• Výdrž: 7 dní v móde smarthodiniek / 11 hodín s GPS
/ až 25 hodín v režime UltraTrac
FĒNIX 5X PLUS:
• Funkcie ako modely 5 Plus a 5S Plus + integorvaný
PULSE OX snímač pre meranie okysličenosti krvi,
väčšie rozmery 51mm
• Výdrž batérie: 20 dní v režime smarthodiniek / 20
hodín s GPS / až 70 hodín

EXPERT

PREMIUM MULTIŠPORT GPS HODINKY S MAPAMI, HUDBOU,
METRIKAMI A GARMIN PAY™

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
ANALÝZA PULZU
ELEVATE™ TECHNOLÓGIA MERANIA PULZU NA
ZÁPÄSTÍ
Meria pulz 24/7 bez nutnosti použitia hrudného
pásu. Nepretržité monitorovanie tepu zvyšuje
presnosť merania spálených kalórií a minút
intenzívnej aktivity. Hrudný pás je nutné použiť pre
pokročilé metriky.

HRV Stress Test

HRV STRESS TEST (NUTNÉ POUŽIŤ HRUDNÝ PÁS)
Meria aktuálnu záťaž organizmu a prejav únavy.
Pre zvýšenie presnosti vykonávajte tento 3 minútový
test denne a za rovnakých podmienok.
LAKTÁTOVÝ PRAH (N UTNÉ POUŽIŤ HRUDNÝ PÁS)
Už nemusíte viac hádať, ako rýchlo môžete bežať,
aby ste až do konca podávali dobrý výkon. Zistite,
pri akej intenzite sa začne únava stupňovať výrazne
rýchlejšie (dobre trénovaní športovci majú tento prah
približne na 90% maximálneho pulzu).
PRIPRAVENOSŤ NA VÝKON
Metrika založená na porovnaní tempa a variability
srdcového tepu v reálnom čase. Skóre 10+ znamená,
že máte pred sebou tréning, pri ktorom môžete
zaútočiť, pritlačiť na pílu.
VO2 MAX (BEH & CYKLISTIKA)
Perfektný spôsob, ako monitorovať úroveň vašej
telesnej kondície. Maximálny objem kyslíka, ktorý
dokáže vaše telo spracovať.

Anaeróbny prah

Pripravenosť na výkon

VO2 Max

PORADCA ZOTAVENIA
Odhadne dĺžku zotavenia krátko po začiatku a po
skončení aktivity.

TRÉNINGOVÉ FUNKCIE
VIRTUAL PARTNER
Vaším súperom je nastavené tempo.
VIRTUAL RACER
Vaším súperom je vaša reálna aktivita z minulosti.
TRAINING EFFECT
Zmeria tréningovú záťaž (Training Effect 2.0
sleduje aeróbny a anaeróbny efekt vášho tréningu),
jednoduchá 5 bodová škála.
TRÉNINGOVÝ STATUS
Analyzuje tréningovú históriu a úroveň kondície a
zobrazí, ako reagujete na aktuálnu tréningovú záťaž.
Pomáha identifikovať, či vám treba odpočinok, alebo
či forma stúpa a ste pripravený na preteky.

Training Effect

TRÉNINGOVÁ ZÁŤAŽ
Štatistika posledných 7 dní, ktorá ukazuje, ako
funguje váš tréningový plán.

POKROČILÁ BEŽECKÁ METRIKA
Ak chcete získať nasledujúce metriky, je nutné
použiť pulzomer HRM-Run alebo HRM-Tri. Získajte
dôležité informácie ako dĺžka kroku, kadencia,
doba kontaktu so zemou a rovnováha doby
kontaktu, vertikálna oscilácia
a vertikálny pomer.

POKROČILÁ PLAVECKÁ METRIKA
Posuňte svoj plavecký tréning na ďalší level. V
krytom bazéne alebo na otvorenej vode. Plavecké
metriky, osobné rekordy, vlastné tréningy,
identifikácia záberu.
Po spárovaní s pulzomerom HRM-Swim alebo
HRM-Tri získate presné údaje o pulze. Údaje s
srdcovom tepe si môžete prezerať, keď neplávate,
medzi jednotlivými kolami alebo po skončení
tréningu.

Tréningová záťaž

Doba kontaktu so zemou
Rovnováha & Kadencia

Dĺžka kroku / vertikálna
oscilácia / vertikálny
pomer

POKROČILÁ CYKLISTICKÁ METRIKA
Váš tréning sa úplne zmení s informáciami o
výkone, FTP a zónach výkonu. Tieto informácie
získate pripojením merača výkonu Vector™ a
pulzomera. Čas strávený v sedle/stoji, fáza výkonu,
silové fázy, stredové vyváženie plochy pedálov
(PCO), uhly silovej fázy sú ďalšie údaje, ktoré vám
pomôžu pri tréningu.

SMART FUNKCIE
SMART NOTIFIKÁCIE
Upozornenia na prichádzajúce hovory, správy,
emaily, kalendár a iné priamo na vašich smart
športových hodinkách Garmin.
OVLÁDANIE PREHRÁVAČA HUDBY
Ovládajte prehrávač hudby na pripojenom
smartfóne.
LIVETRACK
Priatelia a rodina môžu sledovať vašu polohu
a tréningové údaje v reálnom čase.
GROUPTRACK
Sledujte svojich priateľov na svojom zariadení.

Multišport

NAVŠTÍVTE
STRÁNKU
FORERUNNER.
GARMIN.SK
PRE VIAC
DETAILNÝCH
INFORMÁCIÍ.

GARMIN CONNECT

™

GARMINCONNECT.COM

Staňte sa súčasťou fitness komunity s viac ako 7 miliónmi členov
po celom svete vďaka Garmin Connect. Sledujte kroky, ciele, spánok,
váhu a spálené kalórie. Zdieľajte svoje aktivity, motivujte seba
a svojich priateľov súťažami a umiestneniami vo výsledkovej listine,
získajte virtuálne ocenenia.
ANALYZUJTE každý aspekt svojho výkonu.
ZOBRAZENIE informácií s podrobnými metrikami.
PLÁNUJTE, preskúmavajte, sťahujte a sledujte nové aktivity.
ZDIEĽAJTE a súťažte so svojimi tréningovými partnermi a priateľmi
STIAHNITE SI tréningové plány priamo do vášho zariadenia
Forerunner.

CONNECT IQ
™

APPS.GARMIN.COM

Sťahujte aplikácie a prispôsobte si zadarmo svoje Garmin hodinky.
Connect IQ je miestom pre špeciálne vyvinuté aplikácie na
prispôsobenie kompatibilných Garmin hodiniek. Vyberte si z viac ako
1000 aplikácií v Connect IQ obchode, ktoré vám umožnia prispôsobiť
ciferníky, widgety alebo dátové polia. Stiahnite si aplikácie a nové
funkcie, ktoré vyhovujú vášmu životnému štýlu.

Strava Live
Suffer Score

Heart Rate and
Time in Zone

Uber ETA
by Garmin

Training Peaks

Chceli ste už niekedy vedieť, aký
skutočný výkon vydávate pri behu?
Laboratória Garmin vyvinuli aplikáciu
Running Power, ktorá vám poskytne
tento údaj pri použití kompatibilného
zariadenia s pripojeným pulzomerom
HRM-Run, HRM-Tri alebo Running
Dynamics Pod.

RUNNING DYNAMICS™ POD
Pokročilé metriky behu bez použitia hrudného pásu (HRM-RUN/HMR-TRI).
Snímač pre beh
s integrovaným
akcelerometrom pre merania
spojené s pokročilou metrikou
behu - Advanced Running
Dynamics.
Pri použití plnohodnotne
"nahrádza" bežecké metriky,
ktoré sú dostupné vďaka
integrovanému akcelerometru
v pulzomeroch (hrudný pás)
HRM-Run™ a HRM-Tri™.

• Kadencia
• Dĺžka kroku
• Doba kontaktu
so zemou
• Vertikálna oscilácia
• Vertikálny pomer
• Doba kontaktu so
zemou (Ľ/P)

*Kompatibilné produkty
Forerunner 245 / 245 Music / 645 / 645 Music / 935 / 945 / fēnix 5 séria / fēnix 5 Plus séria.

BEH
POROVNANIE
ZARIADENÍ
Výdrž batérie
Farebný display
Auto Pause® funkcia
Auto Lap® funkcia
Multišport aktivity (napr. triathlon)
Osobné rekordy
Virtual Partner®
Spálené kalórie na základe pulzu
Výpočet spálených kalórií
Prispôsobitelný displej(e)
Pokročilé tréningy a plány
Akcelerometer
Odhad VO2max
Poradca pre regeneráciu
Odhadované časy behu
Smart funkcie
Počítanie krokov
Automatické ciele
Výzva "Hýbte sa"
Monitor spánku
Pulzomer na zápästí
Connect IQ™
Pokročilá bežecká metrika
HRV stress test
Strava Live Segments
Lactate threshold (Laktačný prah)
Pripravenosť na výkon
Trainning Effect - anaeróbny
Trainning Effect - aeróbny
Training load
Training status
Training load focus
Pulse Ox snímač
Hudba (.mp3 prehrávač)
Garmin Pay™ platby
Podpora WATTMETRA Vector
Pokročilé cyklistické metriky
Podpora ovládania Shimano Di2
Profil pre plávanie na otvorenej vode
HRM-Swim™ (pulzomer pre plávanie)
podpora
HRM - DUAL podpora
HRM - RUN podpora
HRM - TRI podpora

FORERUNNER® 45/45S

FORERUNNER® 245/245M

7 dní v režime smart hodiniek
13 hodín v režime GPS

7 dní v režime smart hodiniek
24 hodín v režime GPS
GPS + prehrávanie hudby 6 hodín

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
Len nové vzhľady hodín

•
•
•
•
•
•
Forerunner 245 Music

•

•
•

BEH/MULTIŠPORT

FORERUNNER® 645 / 645 MUSIC

FORERUNNER® 945

- ® 5 PLUS / 5S PLUS / 5X PLUS
FENIX

7 dní v režime smart hodiniek
14 hodín v režime GPS
GPS + prehrávanie hudby 5 hodín

2 týždne v režime smart hodiniek
36 hodín v režime GPS
GPS + prehrávanie hudby 10 hodín

14 / 7 / 20 dní v režime smarthodiniek
24 / 11 / 20 hodín GPS
60 / 25 / 70 hodín v režime UltraTrac
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Forerunner 645 Music
•

•
•

WWW.GARMIN.SK
0800 135 000
Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu. 		
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