
GARMIN CATALYST™
VIRTUÁLNY TRÉNER A ANALYTIK PRETEKÁRSKEJ JAZDY. 

ODHAĽTE SVOJ PRETEKÁRSKY POTENCIÁL.





SKUTOČNÁ POLOHA NA DRÁHE
Prevratná technológia určovania polohy - súbežné používanie 
viacerých satelitných pozičných systémov (pri frekvencii 10 Hz), 
spracovanie obrazu z kamery a snímanie údajov zo vstavaných 
akcelerometrov. Vďaka tomuto je možné určiť použitú jazdnú 
stopu na dráhe.

ÚSEKY S PRIESTOROM NA ZLEPŠENIE
Ihneď po ukončení jazdy je možné si pozrieť podrobné údaje 
priamo na zariadení. Zistite, v ktorých úsekoch okruhu môžete 
svoje časy zlepšiť najviac.

SKUTOČNE OPTIMÁLNE KOLO
Revolučná technológia kombinuje vaše doterajšie najlepšie časy 
v jednotlivých sektoroch okruhu a na základe toho ponúkne odhad 
najlepšieho možného času, aký je aktuálne možné zajazdiť.

VIRTUÁLNY TRÉNER
Garmin Catalyst bude na okruhu v reálnom čase poskytovať 
užitočné informácie a spätnú väzbu k jazde - hlasové inštrukcie je 
možné prenášať cez Bluetooth® do headsetu alebo audiosystému 
vozidla.
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PREHĽADNÉ ZOBRAZENIE ÚDAJOV
Garmin Catalyst spracuje všetky dáta do prehľadnej podoby, takže 
sa v prehľadoch nestratíte. Údaje si tiež môžete prezerať bez 
nutnosti pripojenia k počítaču.

DATABÁZA OKRUHOV
Garmin Catalyst obsahuje predinštalovanú databázu 
pretekárskych okruhov z celého sveta. Do databázy možno tiež 
ľahko pridávať vlastné okruhy.

PRÍSTUP K ÚDAJOM
Podrobné údaje o jazdách si môžete prezrieť ihneď na 7-palcovom 
displeji prístroja alebo tiež v mobilnom zariadení, či na počítači
 - pomocou aplikácie Garmin Connect™.

PREPOJENIE S KAMEROU
Kamera, ktorá je súčasťou balenia, vyhotovuje ostrý záznam 
vo vysokom rozlíšení. Môžete si tak spätne pozrieť záznam jazdy
 - synchronizovaný so zobrazenými údajmi o jazde.





ODHAĽTE SVOJ PRETEKÁRSKY POTENCIÁL
Keď "dostatočne rýchly" nestačí, spoľahnite sa na analýzu jazdného výkonu vďaka 

Garmin Catalyst, ktorý vám na trati poskytne víťaznú výhodu. Toto zariadenie s dotykovou 
obrazovkou sa bezpečne pripevní do vášho kokpitu a poskytuje zvukovú spätnú väzbu v reálnom 

čase a okamžitú analýzu mimo trate na optimalizáciu vášho jazdného výkonu alebo nastavení 
vášho vozidla

catalyst.garmin.sk
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Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu.  Verzia A21.
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Výstraha: Toto zariadenie je určené iba na rekreačné použitie v prostredí pretekárskych okruhov. Toto zariadenie nikdy nepoužívajte na verejných komunikáciách.


