
ŠPORTOVÉ SMART HODINKY





Objavovať svet bol jedným z hlavných cieľov 
ľudstva vo všetkých etapách histórie. Počas 
posledných troch dekád zohráva Garmin na 

tejto ceste objavov dôležitú úlohu. Inšpirovaní 
základnými hodnotami ako inovácia, integrita 

a dosiahnutie dokonalosti v každej oblasti, naše 
technológie zmenili postoj objaviteľov dnešnej 
doby. Vášeň a snaha urobili zo značky Garmin 
synonymum pokrokovej športovej technológie 

a navigácie v prírode. Nezameniteľný dizajn a štýl 
oddeľujú majiteľov našich zariadení od masy 

a umožňujú im vyniknúť aj počas všedných dní.





PRÉMIOVÉ HODINK Y



INOVÁCIA

Majstrovská kombinácia robustného a funkčného dizajnu s komplexnou 
technológiou. Garmin produkuje hodinky so špeciálnym využitím v letectve, 

námorníctve a pri športových aktivitách. Stali sme sa priekopníkom 
využitia GPS a bezdrôtových senzorov pre výkonnostný šport a jedným 
z prvých, ktorí integrovali smart technológie a konektivitu. Vo vzduchu, 
na vode alebo neznámej divočine, naše presné a intuitívne navigačné 
technológie spolu s prispôsobiteľnými športovými funkciami tvoria 

nástroje na podporu všetkých ľudských vášní.







K VALITA
Garmin navrhuje, vyvíja a vyrába všetky svoje hodinky vo vlastných 

továrňach. Sme patrične hrdí, že naši dizajnéri, inžinieri a výrobní pracovníci 
neustále posúvajú svoje hranice, aby vyrobili to najlepšie vo svojej triede. 
Vzhľadom na to, že ľudia sa na naše výrobky musia spoľahnúť aj v tých 
najkomplikovanejších podmienkach, spĺňame najprísnejšie vojenské, 

vládne a NGO štandardy. To znamená, že vaše hodinky Garmin vydržia,  
či už zdolávate vysokohorský štít alebo plánujete cestu okolo sveta.



DIZAJN

Všetky hodinky Garmin majú vo vnútri technológiu pre život vonku. Robíme 
to preto, aby naši zákazníci vyťažili maximum z momentov venovaných ich 

vášni. Cieľom je robustný, funkčný a elegantný dizajn spojený  
s modernou technológiou v hodinkách, ktoré môžete nosiť v kancelárii 

alebo v najdrsnejších podmienkach, aké vie príroda pripraviť. Inšpirované 
ľuďmi, ktorí posúvajú hranice možného stále ďalej, používame materiály 

ako titán, zafírový kryštál, PVD a DLC povrchy. Tento sofistikovaný dizajn len 
podčiarkne váš štýl - kdekoľvek a kedykoľvek.







SOL ÁRNE DOBÍJANIE
Hodinky Garmin Solar využívajú sklíčko Power Glass, aby premenili slnečnú 

energiu na elektrickú a predĺžili tak čas medzi jednotlivými nabíjaniami. 
Solar zatiaľ nedokáže predĺžiť výdrž batérie na "nekonečno", ale je to náš 
prvý krok ku hviezdam... teda ku tej našej - Slnku. Intenzita dobíjania je 

závislá na intenzite slnečného žiarenia, ale aj na veľkosti solárneho panelu, 
ktorá je rozdielna pri každom modeli. Čo dodať? Choďte von na slnko 

a užívajte si svoje aktivity dlhšie.



Tak, ako tisíce športovcov a objaviteľov, ktorí inšpirovali sériu fēnix 6 
SOLAR, je nová generácia vytvorená tak, aby prekonala očakávania.  
Nový dizajn a veľkosť displeja pre lepšie zobrazenie mapy a navigácie, nové 
top-end tréningové funkcie s upravenou kalkuláciou VO2 Max a PacePro™, 
väčšia výdrž batérie s funkciou power manager a solárne dobíjanie.

SÉRIA FĒNIX® 6 SOL AR





Spojenie jemnej estetiky a robustnej športovosti v sérii 
fēnix 6S SOLAR je výsledkom snahy prispôsobiť hodinky 
aj pre menšie zápästia. Sofi stikovaný dizajn ponúka stále 
zapnutý 30,4 mm displej, ktorý je perfektne čitateľný na slnku. 
Odolnosť je zabezpečená sklíčkom Corning® Gorilla® Glass 3, 
alebo zafírovým kryštálom a 42 mm lunetou z nehrdzavejúcej 
ocele.

FĒNIX® 6S SOL AR

AŽ 9 DNÍ VÝDRŽ BATÉRIE
V REŽIME SMART HODINIEK

42 MM PRIEMER LUNETY

61 G

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

Pokročilé tréningové funkcie ako 
PacePro™.

Vylepšený optický pulzomer s meraním 
Pulse Ox.

Monitoring spánku a aklimatizácie. 

Predinštalované mapy TopoActive 
Europe a lyžiarske mapy pre viac ako
2 000 svetových lyžiarskych stredísk.

Smart notifi kácie.

FĒNIX 6S PRO SOLAR
AMETHYST STEEL
SHALE GRAY BAND

FĒNIX 6S PRO SOLAR
LIGHT GOLD
SAND BAND

FĒNIX 6S PRO SOLAR
LIGHT GOLD

SHALE SUEDE BAND

zapnutý 30,4 mm displej, ktorý je perfektne čitateľný na slnku. 

alebo zafírovým kryštálom a 42 mm lunetou z nehrdzavejúcej 
FĒNIX 6S PRO SOLAR

AMETHYST STEEL
NIX 6S PRO SOLAR

LIGHT GOLD
NIX 6S PRO SOLAR

AMETHYST STEEL
FĒNIX 6S PRO SOLAR NIX 6S PRO SOLAR

LIGHT GOLD
NIX 6S PRO SOLAR FĒNIX 6S PRO SOLAR

FĒNIX 6S SOLAR
SILVER

BLACK BAND

FĒNIX 6S SOLAR
SILVER



FENIX® 6FENIX® 6





FĒNIX® 6 SOL AR
Multišportové GPS hodinky fēnix 6 SOLAR prinášajú 
štýlový dizajn a výkon do vášho rýchleho životného tempa. 
Konštrukcia tela je prispôsobená pre pohodlnejšie nosenie. 
Odolný dizajn s 33 mm stále zapnutým displejom, perfektne 
čitateľným na slnku. Sklíčka Corning® Gorilla® Glass 3 alebo 
zafírový kryštál poskytujú perfektnú ochranu spolu s lunetami 
z nehrdzavejúcej ocele alebo titánu s povrchovou úpravou 
DLC.

AŽ 14 DNÍ VÝDRŽ BATÉRIE
V REŽIME SMART HODINIEK

47 MM PRIEMER LUNETY

 85 G

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

Pokročilé tréningové funkcie ako 
PacePro™.

Vylepšený optický pulzomer 
s meraním Pulse Ox.

Monitoring spánku a aklimatizácie. 

Predinštalované mapy TopoActive 
Europe a lyžiarske mapy pre viac ako
2 000 svetových lyžiarskych 
stredísk.

Smart notifi kácie.

FĒNIX 6 PRO SOLAR
BLACK

SLATE GRAY BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR
TITANIUM CARBON GRAY DLC

DLC TITANIUM BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR
MINERAL BLUE

WHITESTONE BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR

SLATE GRAY BANDSLATE GRAY BAND

FĒNIX 6 PRO SOLARFĒNIX 6 PRO SOLAR
TITANIUM CARBON GRAY DLCTITANIUM CARBON GRAY DLC

DLC TITANIUM BANDDLC TITANIUM BAND WHITESTONE BAND

FĒNIX
Multišportové GPS hodinky fēnix 6 SOLAR prinášajú 
štýlový dizajn a výkon do vášho rýchleho životného tempa. 
Konštrukcia tela je prispôsobená pre pohodlnejšie nosenie. 
Odolný dizajn s 33 mm stále zapnutým displejom, perfektne 
čitateľným na slnku. Sklíčka Corning® Gorilla® Glass 3 alebo 
zafírový kryštál poskytujú perfektnú ochranu spolu s lunetami 

FĒNIX 6 PRO SOLAR
MINERAL BLUE

WHITESTONE BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR
TITANIUM CARBON GRAY DLC

DLC TITANIUM BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR
MINERAL BLUE

WHITESTONE BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR
SLATE GRAY
BLACK BAND

FĒNIX 6 SOLAR
SILVER

BLACK BAND

FĒNIX 6 PRO SOLAR
SLATE GRAY
BLACK BAND

FĒNIX 6 SOLARFĒNIX 6 SOLAR
SILVER

BLACK BAND



FĒNIX® 6X SOL AR
Prekonajte limity a príjmite nové výzvy s prémiovými
multišport GPS hodinkami fēnix 6X SOLAR . Spojenie 
odolného dizajnu a stále zapnutého 35.5 mm displeja, 
Corning® Gorilla® Glass 3 alebo zafírového kryštálu
s titánom a nerezom prináša funkčnosť a modernú estetiku. 

AŽ 21 DNÍ VÝDRŽ BATÉRIE
V REŽIME SMART HODINIEK

51 MM PRIEMER LUNETY

88/96 G

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

Pokročilé tréningové funkcie ako 
PacePro™.

Vylepšený optický pulzomer 
s meraním Pulse Ox.

Monitoring spánku a aklimatizácie. 

Predinštalované mapy TopoActive 
Europe a lyžiarske mapy pre viac ako
2 000 svetových lyžiarskych 
stredísk.

Smart notifi kácie.

FĒNIX 6X PRO SOLAR
TITANIUM CARBON GRAY DLC

BLACK BAND

FĒNIX 6X PRO SOLAR
TITANIUM

TITANIUM BAND

FĒNIX 6X PRO SOLAR
TITANIUM CARBON GRAY DLC

FĒNIX 6X PRO SOLAR
TITANIUM

FĒNIX 6X PRO SOLAR
TITANIUM CARBON GRAY DLC

FĒNIX 6X PRO SOLAR





INSTINCT SOL AR / eSPORT
Najväčší solárny panel z hodiniek Garmin.

SOLÁRNE DOBÍJANIE ZNAČNE 
PREDLŽUJE VÝDRŽ BATÉRIE

 VÝDRŽ AŽ 54 DNÍ  
V REŽIME SMARTHODINIEK

VÝDRŽ AŽ 38 HODÍN  
V REŽIME GPS

MONOCHROMATICKÝ 
 ALWAYS ON DISPLEJ

45 MM PRIEMER LUNETY

53 G 

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

Rozsiahla sada funkcií na sledovanie 
aktivity a zdravia.

Tréningové funkcie.

Smart notifikácie.

Navigačné funkcie.

Tide Data - sledovanie optimálnych 
podmienok na surfovanie na vlnách 
(verzia Surf).

Aplikácia Jumpmaster  
(verzia Tactical).

Kompatibilné s nočným videním 
(verzia Tactical).



INSTINCT SOL AR / eSPORT

INSTINCT SOLAR
FLAME RED

INSTINCT SOLAR CAMO
LICHEN

INSTINCT SOLAR
GRAPHITE

INSTINCT SOLAR CAMO
GRAPHITE

INSTINCT SOLAR
ORCHID

INSTINCT SOLAR SURF
CLOUDBREAK

INSTINCT SOLAR
SUNBURST

INSTINCT SOLAR SURF
PIPELINE

INSTINCT SOLAR
TIDAL BLUE

INSTINCT ESPORTS EDITION
BLACK LAVA

INSTINCT SOLAR

INSTINCT SOLAR CAMO

INSTINCT SOLAR

INSTINCT SOLAR CAMO

INSTINCT SOLAR

INSTINCT SOLAR SURF

INSTINCT SOLAR

INSTINCT SOLAR SURF

INSTINCT SOLAR

INSTINCT ESPORTS EDITIONINSTINCT ESPORTS EDITION



ŠPECIALIZOVANÉ HODINK Y
Garmin po celé desaťročia poskytuje GPS navigáciu a špeciálne riešenia 
pre ľudí s aktívnym životným štýlom. Pre tých, ktorí potrebujú špeciálne 

funkcie na špeciálne aktivity, ponúkame špecifické hodinky. Každé 
vyrobené z kvalitných a odolných materiálov. Každé s funkciami, ktoré 
definujú Garmin. Každé reprezentujú svojho majiteľa a jeho špeciálne 

záujmy a vášne.





FORERUNNER 55
Športové smart hodinky pre aktívnych ľudí všetkých úrovní 
a špeciálne pre tých, ktorí behajú. Sledujte svoje štatistiky 
a dosahujte svoje fi tness ciele. Profi ly aktivít pre množstvo
športov, napr.: beh, cyklistika, plávanie v interiéri, joga, beh na 
dráhe, virtuálny beh, či dychové cvičenie...

VÝDRŽ BATÉRIE:
14 DNÍ V REŽIME SMART HODINIEK

20 HODÍN V REŽIME GPS

PRIEMER 42MM

37 G

VODEODOLNOSŤ 5 ATM

Komplexný set funkcií na sledovanie 
aktivity a zdravia.

Denne navrhované tréningy.

Garmin Coach tréningové plány.

Fukcia Pace Pro.

Smart notifi kácie - hovory,správy.

Bezpečnostné funkcie LiveTracking 
a Incident detection.

Plná podpora obsahu 
z Connect IQ Store.

FORERUNNER 55
BLACK

FORERUNNER 55
AQUA

FORERUNNER 55
WHITESTONE

FORERUNNER 55
WHITESTONE

FORERUNNER 55
AQUA

FORERUNNER 55
BLACK

FORERUNNER 55
BLACK

FORERUNNER 55
AQUA







FORERUNNER 745
Tieto bežecké hodinky s GPS sú "šité na mieru" bežcom a
triatlonistom, ako ste vy, ktorí potrebujú mať podrobné štatistiky
tréningov priamo na zápästí spolu so smart funkciami. 
Forerunner 745 zvládne s vami čokoľvek, kam vás šport zavedie. 
Je vyrobený tak, aby zaznamenal až 200 spotených behov, 
hrboľaté jazdy na bicykli a dlhé plávania. Je príjemný na ruke 
počas dlhých športových tréningov, ako aj pri každodennom 
nosení.

VÝDRŽ BATÉRIE:
7 DNÍ V REŽIME SMART HODINIEK

16 HODÍN V REŽIME GPS
6 HODÍN V REŽIME GPS+HUDBA

PRIEMER 44MM

47 G

VODEODOLNOSŤ 5 ATM

Rozsiahla výbava s pokročilými funkciami 
na sledovanie aktivity a zdravia.

Pokročilé bežecké a tréningové metriky 
vás povedú správnym smerom bez 
pretrénovanosti.

Sledovanie menštruačného cyklu pre ženy 
pomôže porozumieť vzťahu športového 
výkonu k vášmu telu.

Bezkontaktné platby hodinkami Garmin Pay.

Prehrávanie hudby priamo z hodiniek cez 
pripojené Bluetooth slúchadlá. Podpora off 
line playlistov obľúbených streamingových 
služieb ako Spotify alebo Deezer.

FORERUNNER 745
MAGMA RED

FORERUNNER 745
BLACK

FORERUNNER 745
NEO TROPIC

FORERUNNER 745
WHITESTONE

FORERUNNER 745
BLACK

FORERUNNER 745
NEO TROPIC

FORERUNNER 745
WHITESTONE

FORERUNNER 745
MAGMA RED



FORERUNNER 945
BLUE

FORERUNNER 945
BLACK

FORERUNNER 945 FORERUNNER 945

FORERUNNER 945
Prémiový model multišportových hodiniek s GPS pre náročných! 
Športtester  určený pre široké spektrum aktivít so zameraním na triatlon. 
Poskytuje detailné analýzy, ktoré sú dostupné a neustále aktualizované 
v reálnom čase počas použitia. Ponúka všetko, čo potrebujete 
pre základný až pokročilý tréning s podporou vlastných tréningov 
a adaptívnych tréningových plánov Garmin Coach. Ultra športový dizajn 
a nízka hmotnosť len 50 g s príjemným silikónovým remienkom tvoria 
unikátne športové hodinky s pokročilou výbavou  a doplnkovými 
smart funkciami - vhodné aj na denné nosenie.

VÝDRŽ BATÉRIE:
14 DNÍ V REŽIME SMART HODINIEK

36 HODÍN V REŽIME GPS
10 HODÍN V REŽIME GPS+HUDBA

PRIEMER 47MM

50 G

VODEODOLNOSŤ 5 ATM

PulseOx – meria saturáciu krvi kyslíkom.

Music – prehrávač s pamäťou na 1000 
skladieb podporuje aj obľúbené streamingové 
služby ako napr. Spotify.

Rovnováha Tréningovej Záťaže - kombinuje 
efekt tréningov a zobrazuje podtrénovanosť 
/ pretrénovanosť.

ClimbPro – užitočný asistent stúpania 
počas aktivity 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.







SWIM 2
Nová generácia špecializovaného modelu športových hodiniek
pre plavecký tréning. Hodinky sú svojou unikátnou výbavou 
a funkciami určené pre plavcov na všetkých úrovniach. 
Umožňujú záznam a analýzu pulzu priamo zo zápästia aj 
pri plávaní. Integrované GPS umožní hodinky používať aj 
na otvorenej vode alebo pri športoch na súši.

VÝDRŽ BATÉRIE:
7 DNÍ V REŽIME SMART HODINIEK

18 HODÍN V REŽIME PLÁVANIA S GPS
6 DNÍ V REŽIME INDOOR PLÁVANIA

PRIEMER 42MM

36 G

VODEODOLNOSŤ 5 ATM

Automaticky rozpoznáva 5 plaveckých štýlov.

Zaznamenáva tempo, vzdialenosť, počet 
a druh záberov, SWOLF - plaveckú efektivitu.

Pokročilé plavecké funkcie:

Crititical Swim Speed pre rozoznanie rýchlosti 
na dosiahnutie anaeróbneho prahu.

Upozornenie na udržanie tempa.

Výpočet odhadovanej hodnoty VO2 max.

Rozsiahla sada funkcií na monitorovanie 
aktivity a zdravia.

SWIM 2
WHITESTONE

SWIM 2
SLATE

SWIM 2
SLATE

SWIM 2
WHITESTONE





ENDURO STEEL
GRAY

ENDURO TITANIUM
CARBON GRAY / BLACK

ENDURO TITANIUM ENDURO STEELENDURO STEELENDURO TITANIUM

ENDURO T M

Športové hodinky s najväčšou výdržou batérie v režime GPS na trhu,
sú vyrobené pre tých, čo hľadajú ultra parametre pre svoje ultra
výkony. Aj vďaka solárnemu dobíjaniu a manažmentu spotreby
energie zachytíte svoje výkony aj na tých najdlhších trailoch.
Samozrejmosťou sú tie najpokročilejšie tréningové funkcie pre vaše
nezabudnuteľné výkony a komplexná sada na sledovanie aktivity 
a zdravia.

VÝDRŽ BATÉRIE:
AŽ 65 DNÍ V REŽIME SMART HODINIEK

AŽ 80 HODÍN V REŽIME GPS
AŽ 300 HODÍN V REŽIME MAX BATTERY GPS

SKLÍČKO POWER GLASS 

RIEMER 51 MM

58 G

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

VO2 Max pre trailový beh.

Aplikácia ULTRARUN pre zaznamenanie 
odpočinku počas behu a času strávenom
na občerstvovacích staniciach.

Funkcia Climb Pro pre informácie o 
nadchádzajúcich stúpaniach a klesaniach 
vrátane prevýšení, dĺžky jednotilvých úsekov
a uhlu stúpania.

Komplexná sada tréningových funcií
a fyziologických metrík.

Rozsiahla sada funcií na sledovanie aktivity 
a zdravia.

Upozornenia z pripojeného smartfónu 
na prichádzajúce hovory, sprvávy a iné.



TACTIX  DELTA

TACTIX ® DELTA
Robustný dizajn, dobre čitateľný displej (aj s noktovízorom), 
konvexné zafírové sklíčko, nerezová luneta s DLC úpravou.
Spĺňa armádne štandardy MIL-STD-810G.

Kombinácia špeciálnych taktických a smart funkcií s tréningom a navigáciou. Robustné hodinky, ktoré oceníte v tých najnáročnejších 
podmienkach, pri tajných operáciách aj v kancelárii.

VÝDRŽ BATÉRIE:
AŽ 21 DNÍ V REŽIME 

SMARTHODINIEK

51 MM PRIEMER LUNETY

97 G

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

Farebný always on displej.

Navigačné funkcie.

Aplikácia Jumpmaster.

Tréningové funkcie.

Smart notifi kácie, Garmin Pay.

Integrovaný prehrávač hudby.

TACTIX DELTA
SOLAR

TACTIX DELTA
SOLAR BALLISTICS

TACTIX ® DELTA SOL AR / BALLISTICS
Špeciálna verzia taktických hodiniek TACTIX Delta so solárnym
dobíjaním / Špeciálna verzia taktických hodiniek TACTIX Delta
so solárnym dobíjaním a balistickou kalkulačkou.

VÝDRŽ BATÉRIE:
AŽ 21 DNÍ V REŽIME 

SMARTHODINIEK
AŽ 66 DNÍ V REŽIME GPS

46 MM PRIEMER LUNETY

97 G 

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

Unikátne sklíčko Power 
Sapphire™zabezpečuje extrémnu 
odolnosť a solárne dobíjanie 
zároveň.

Verzia Ballistic s funkciou 
aplikovanej balistickej kalkulačky 
Applied Ballistics.

TACTIX DELTA
SOLAR

TACTIX DELTA
SOLAR BALLISTICSSOLAR BALLISTICS

TACTIX  DELTA



QUATIX 6X SOLAR
TITANIUM, TITANIUM BAND

TACTIX ® DELTA SOL AR / BALLISTICS

QUATIX 6X SOLAR

QUATIX 6X SOL AR INSTINCT SOL AR TACTICAL
Prémiový model z novej generácie GPS hodiniek určených pre
všetkých námorníkov - či už ste oddaný plachtám alebo
motorom. quatix™ 6X SOLAR sú unikátne námorné a jachtárske
smart hodinky s GPS, ktoré poskytujú širokú škálu rôznych
asistenčných a navigačných funkcií.

Taktická verzia obľúbených odolných hodiniek Instinct Solar.

VÝDRŽ BATÉRIE:
AŽ 21 DNÍ V REŽIME SMARTHODINIEK

AŽ 66 DNÍ V REŽIME GPS

51 MM PRIEMER LUNETY

82 G 

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

SOLÁRNE DOBÍJANIE ZNAČNE 
PREDLŽUJE VÝDRŽ BATÉRIE:

AŽ 54 DNÍ V REŽIME SMARTHODINIEK

AŽ 38 HODÍN V REŽIME GPS

45 MM PRIEMER LUNETY

53 G 

VODEODOLNOSŤ 10 ATM

VOJENSKÝ ŠTANDARD
MIL-STD-810G

Navigačné funkcie s podporou máp 
z edície Bluechart G3.

Funkcie pre sailing/yachting.

Prílivové tabuľky.

Ovládanie autopilota. / Fusion link.

Množstvo športových aplikácií.

Pokročilé športové a fyziologické 
metriky.

Notifi kácie z pripojeného smartfónu.

Bezkontaktné platby Garmin Pay.

Monochromatický always on displej.

Navigačné funkcie.

Aplikácia Jumpmaster.

Kompatibilné s nočným videním.

Tréningové funkcie.

Smart notifi kácie.

INSTINCT SOLAR TACTICAL
BLACK

INSTINCT SOLAR TACTICAL
MOSS

MIL-STD-810G

INSTINCT SOLAR TACTICAL INSTINCT SOLAR TACTICALINSTINCT SOLAR TACTICAL INSTINCT SOLAR TACTICAL



PULZOMERY / POD
Pulzomery Garmin poskytujú presné údaje o tepe a ďalšie dodatočné informácie získané z akcelerometrov umiestnených na ďalšej časti 
tela (iba HRM PRO). Running dynamics POD poskytne dodatočné údaje akcelerometra, aj keď preferujete používanie optického pulzomera 
na tele hodiniek.

HRM-DUAL™ HRM-PRO™

Nová generácia najpredávanejšieho pulzomera  prináša viacero vylepšení a 
rozšírenú použiteľnosť. ANT+ bezdrôtové rozhranie bolo doplnené o Bluetooth. 
Nový HRM-Dual™ môžete využiť nielen s Garmin zariadeniami (ANT+), ale vďaka 
Bluetooth aj napr. so smartfónom alebo cyklotrenážermi TACX.
Vyhotovenie hrudného pásu (expanzná časť) poskytuje vysoký komfort pri nosení 
vďaka elastickému popruhu, ktorý je nastaviteľný pre obvod od 63,5cm do 132cm. 
Použitý materiál je jemný na dotyk a pružný pre spoľahlivú aplikáciu.

Pulzomer s integrovaným akcelerometrom pre merania spojené s pokročilou 
metrikou behu - Advanced Running Dynamics. Pri použití s iným kompatibilným 
zariadením nebudú dostupné dáta metriky behu (Running Dynamics) a pulzomer 
bude fungovať iba ako bežný snímač srdcového pulzu, napríklad v spojení s Edge 
zariadeniami. ANT+ bezdrôtové rozhranie bolo doplnené o Bluetooth. 
HRM-Pro™ môžete využiť nielen s Garmin zariadeniami (ANT+) a vďaka Bluetooth 
aj napr. so smartfónom alebo cyklotrenážerom TACX. Vďaka HRM-Pro™ môžete 
zjednotiť meranie a záznam pulzu nielen pri behu a cyklistike, ale aj pri plávaní 
(v krytom bazéne alebo otvorenej vode). Počas plávania "ukladá" namerané hodnoty 
pulzu do vstavanej pamäte (20-hodín záznamu), kde sú pripravené na okamžitú 
synchronizáciu s kompatibilnými hodinkami ihneď po vynorení sa alebo po skončení 
tréningu.



HRM-DUAL™ HRM-PRO™
Vysielanie pulzu v reálnom čase cez ANT®

pripojenie (2.4 GHz) mimo vody • •

Podpora variability srdcového pulzu (HRV) • •

Vysielanie pulzu v reálnom čase  a podpora 
HRV prostredníctvom technológie Bluetooth®

do kompatibilných zariadní a aplikácií
• •

Počet podporovaných pripojení ANT: Bez limitu 
Bluetooth Low Energy: 2

ANT: Bez limitu 
Bluetooth Low Energy: 2

Pokročilé bežecké metriky1 •

Ukladá a zasiela údaje o srdcovom pulze
pre plávanie a samostatné prípady použitia1 •

Tep plaveckých intervalov1 •

Kompatibilné s aplikáciou Garmin Connect™ 2 •

Sledovanie aktivity (kroky, celodenný tep, 
kalórie a minúty intenzívnej aktivity) s využitím 
Physio TrueUp

•

Výdrž batérie
3,5 roka

(použitie 1 hodina 
za deň)

12 mesiacov
(tri tréning 1 hodina 

za deň

Vodeodolnosť 1 ATM 5 ATM

Odnímateľný modul •

Veľkostný rozsah 64 - 132 cm

60 - 106 cm 
S dostupným 

predlžovacím dielom: 
60 - 142 cm

PULZOMERY

1 Nie všetky zariadenia Garmin podporujú túto funkciu, skontrolujte si kompatibilitu vašich hodiniek Garmin.
2 Vyžaduje si aplikáciu na kompatibilnom smartfóne; naštívte Garmin.com/ble. Garmin Connect môžete používať 
na nastavenie a update firmware. Aplikácia nepodporuje zobrazenie údajov o tepe v reálnom čase z pripojeného 
pilzomera.

RUNNING DYNAMICS™ POD

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™.

Pokročilé metriky behu bez použitia hrudného pásu
(HRM-RUN/HMR-TRI).

• Kadencia

• Dĺžka kroku

• Doba kontaktu 
   so zemou

• Vertikálna oscilácia

• Vertikálny pomer

• Doba kontaktu
   so zemou (Ľ/P)

Pokročilé metriky behu bez použitia hrudného pásu

* Kompatibilné produkty
   Forerunner 245 / 245 Music / 645 / 645 Music / 745 / 935 / 945 / fēnix 5 / fēnix 6  /
   MARQ / quatix 6 / tactix.





APPROACH S62
WHITE

APPROACH S62
BLACK

APPROACH S62 APPROACH S62APPROACH S62

APPROACH ® S62
Prémiové golfové smart hodiny s GPS a pulzomerom 
na zápästí poskytnú všetky dôležité informácie na veľkom 
farebnom dotykovom displeji s odolným sklom Corning 
Gorilla Glass 3 s keramickou lunetou. Svoju vášeň pre 
golf ukážte aj mimo golfového ihriska či clubhousu. 
Predinštalované športové aplikácie  a pulzomer na zápästí sú 
dokonalou výbavou pre vaše obľúbené športové aktivity.

AŽ 14 DNÍ V REŽIME SMART 
HODINIEK

46 MM PRIEMER LUNETY

61 G

VODEODOLNOSŤ 5 ATM

Farebný dotykový displej.

Viac ako 41000 ihrísk na celom svete.

Precízne vzdialenosti ku greenu, 
prekážkam a zobrazenie doglegs.

Funkcia Virtual Caddie.

Bezkontatkné platby Garmin Pay.

Predinštalované športové aplikácie.

Pulzomer na zápästí Elevate.

Pulse Ox.



APPROACH ® S42

AŽ 10 DNÍ VÝDRŽ BATÉRIE 
V REŽIME SMARTHODINIEK

43.4 MM PRIEMER LUNETY

43 G 

VODEODOLNOSŤ 5 ATM

Farebný dotykový displej.

Viac ako 41000 ihrísk na celom svete.

Náhľad greenu.

Funkcia AutoShot.

Smart notifi kácie.

Ľahké, štýlové golfové smart hodinky, ktoré vyzerajú dobre 
na ihrisku aj v clubhouse. Zobrazia všetky potrebné vzdialenosti 
na 30,4 mm dobre čitateľnom displeji. Tvrdené sklíčko je 
ohraničené kovovou lunetou. Okrem dôležitých informácií pre 
vašu perfektnú hru sú tieto hodinky vybavené predištalovanými 
aplikáciami pre beh a cyklistiku.

APPROACH S42
POLISHED SILVER / WHITE

APPROACH S42
ROSE GOLD / LIGHT SAND

APPROACH S42
GUNMETAL / BLACK

APPROACH S42APPROACH S42APPROACH S42
POLISHED SILVER / WHITE

APPROACH S42
ROSE GOLD / LIGHT SAND

APPROACH S42
GUNMETAL / BLACK





PRÍSLUŠENSTVO
Zvýraznite svoj štýl s ľahko vymeniteľnými náramkami Quick 
Release (18, 20, 22 mm) alebo QuickFit® (20, 22, 26 mm). 
Trvanlivá talianska koža, ohybný semiš, leštený alebo brúsený 
nerez, titán ošetrený DLC úpravou, inovatívny tkaný jacquard 
nylon, alebo športový silikón. Vzhľad svojich hodiniek zmeníte
za pár sekúnd bez použitia akéhokoľvek náradia.





FĒNIX® 6S/6/6X SOLAR INSTINCT® SOLAR / TACTICAL TACTIX® DELTA / SOLAR QUATIX ENDURO FORERUNNER 55 FORERUNNER 745 FORERUNNER 945 APPROACH S42 APPROACH 62

Farebný Chroma displej (priemer a rozlíšenie) 1.2” /1.3” / 1.4”
 240x240 px/260x260 px/280x280 px  

0.9” (23 mm)
128 × 128 px

1.4” (35.6 mm)
280 x 280 px  

1.4” (35.6 mm)
280 x 280 px  

0.9” (23 mm)
128 × 128 px

1.04” (26.3 mm)
208 × 208 px

1.2” (30.4 mm)
240 × 240 px

1.2” (30.4 mm)
240 × 240 px 1.2” (30.4 mm) / 240 × 240 px 1.2” (30.4 mm) / 240 × 240 px

Hmotnosť (vrátane batérie) Do 67g / Do 86 g / Do 96 g
(podľa remienka) 53 g 97 g 82 g Steel 71 g/ Titanium 61 g 32 g / 36 g 38.5 g 50 g 43 g 61 g

Výdrž batérie - GPS / GPS+Music / Smartwatch
Do 25 h / 6 h / 9 dní 

Do 36 h / 10 h / 14 dní  /
Do 60 h / 15 h / 21 dní   

Do 38 h / - / do 54 dní   Do 60 h / 15 h / 21 dní   Do 60 h / 15 h / 21 dní   Do 80 h / - / do 65 dní   Do 20 h / - / 14 dní Do 16 h / 6 h / 7 dní Do 36 h / do 10 h / 14 dní 15 h s GPS 10 h s GPS

Vodeodolnosť 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM 5 ATM / 50 m 5 ATM / 50 m

Pulzomer Elevate™ meranie na zápästí + Pulse Ox • / • / • • • • • • • • •

Titánový náramok - / • / •

DLC - povrchová úprava - / • / • • • •

QuickFit® náramky 20 mm/ 22 mm/ 26 mm 22 mm 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm 22 mm 20 mm 22 mm

Automatický upload na Garmin Connect™ • / • / • • • • • • • • • •

Smart notifi kácie • / • / • • • • • • • • • •

LiveTrack • / • / • • • • • • • • •

Connect IQ™ kompatibilita •  / • / • • • • • • • •

Vysoko citlivé GPS, GLONASS a Galileo • / • / • • • • • • • • len GPS len GPS

Barometrický výškomer a 3D kompas • / • / • • • • • • •

Trailový beh / plávanie / bicykel / golf / a oveľa viac • / • / • Beh, cyklistika a iné • • • • • • len Golf len Golf

TopoActive Europe mapa • / • / • • • •

Hudba • / • / • • •

Kalkulácia VO2 max s kompenzáciou prevýšenia a teploty • / • / • • • • •

Garmin Pay™ • / • / • • • • • • •

PacePro™ / ClimbPro • • /• • / • • • / • • / • • •

Solárne dobíjanie • / • / • • - / • •

Lyžiarske strediská / 41000 golfových ihrísk • • /• • / • • • / • • / • - / • - / • - / •
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FĒNIX® 6S/6/6X SOLAR INSTINCT® SOLAR / TACTICAL TACTIX® DELTA / SOLAR QUATIX ENDURO FORERUNNER 55 FORERUNNER 745 FORERUNNER 945 APPROACH S42 APPROACH 62

Farebný Chroma displej (priemer a rozlíšenie) 1.2” /1.3” / 1.4”
 240x240 px/260x260 px/280x280 px  

0.9” (23 mm)
128 × 128 px

1.4” (35.6 mm)
280 x 280 px  

1.4” (35.6 mm)
280 x 280 px  

0.9” (23 mm)
128 × 128 px

1.04” (26.3 mm)
208 × 208 px

1.2” (30.4 mm)
240 × 240 px

1.2” (30.4 mm)
240 × 240 px 1.2” (30.4 mm) / 240 × 240 px 1.2” (30.4 mm) / 240 × 240 px

Hmotnosť (vrátane batérie) Do 67g / Do 86 g / Do 96 g
(podľa remienka) 53 g 97 g 82 g Steel 71 g/ Titanium 61 g 32 g / 36 g 38.5 g 50 g 43 g 61 g

Výdrž batérie - GPS / GPS+Music / Smartwatch
Do 25 h / 6 h / 9 dní 

Do 36 h / 10 h / 14 dní  /
Do 60 h / 15 h / 21 dní   

Do 38 h / - / do 54 dní   Do 60 h / 15 h / 21 dní   Do 60 h / 15 h / 21 dní   Do 80 h / - / do 65 dní   Do 20 h / - / 14 dní Do 16 h / 6 h / 7 dní Do 36 h / do 10 h / 14 dní 15 h s GPS 10 h s GPS

Vodeodolnosť 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM 5 ATM / 50 m 5 ATM / 50 m

Pulzomer Elevate™ meranie na zápästí + Pulse Ox • / • / • • • • • • • • •

Titánový náramok - / • / •

DLC - povrchová úprava - / • / • • • •

QuickFit® náramky 20 mm/ 22 mm/ 26 mm 22 mm 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm 22 mm 20 mm 22 mm

Automatický upload na Garmin Connect™ • / • / • • • • • • • • • •

Smart notifikácie • / • / • • • • • • • • • •

LiveTrack • / • / • • • • • • • • •

Connect IQ™ kompatibilita •  / • / • • • • • • • •

Vysoko citlivé GPS, GLONASS a Galileo • / • / • • • • • • • • len GPS len GPS

Barometrický výškomer a 3D kompas • / • / • • • • • • •

Trailový beh / plávanie / bicykel / golf / a oveľa viac • / • / • Beh, cyklistika a iné • • • • • • len Golf len Golf

TopoActive Europe mapa • / • / • • • •

Hudba • / • / • • •

Kalkulácia VO2 max s kompenzáciou prevýšenia a teploty • / • / • • • • •

Garmin Pay™ • / • / • • • • • • •

PacePro™ / ClimbPro • • /• • / • • • / • • / • • •

Solárne dobíjanie • / • / • • - / • •

Lyžiarske strediská / 41000 golfových ihrísk • • /• • / • • • / • • / • - / • - / • - / •

BEH A MULTIŠPORT GOLF



SMART KONEKTIVITA
ANT+® 

ANT+ bezdrôtový prenos umožňuje 
pripojenie senzorov ako pulzomer, merač 
rýchlosti a kadencie, tempe™ (snímač 
teploty) alebo Vector™ merač výkonu  
v pedáloch. 

CONNECT IQ™ STORE APLIKÁCIE , 
WIDGETY A GRAFICKÉ ŠTÝLY
Prispôsobte svoje hodinky s obsahom 
Connect IQ úplne zdarma. Dátové polia  
a miniaplikácie zobrazia nové údaje. 
Zvýšte funkcionalitu z novými aplikáciami. 
Nové vzhľady displeja vďaka stovkám 
watchface pre vaše hodinky.

GARMIN CONNECT™
Garmin Connect je komunita športovcov 
s viac ako 10 miliónmi používateľov. 
Jednoduchá synchronizácia s hodinkami 
vám poskytne všetko, čo potrebujete 
na nastavenie svojich cieľov, sledovanie 
vášho zlepšenia a dosahovanie 
športových cieľov. Aplikácia Garmin 
Connect vo vašom smartfóne 
automaticky prenesie aktivity do vášho 
konta.

GARMIN MUSIC
Jednoducho stiahnite hudbu do svojich 
hodiniek vrátane playlistov zo Spotify®, 
Deezer alebo Amazon Music (je nutné 
mať vytvorený účet v týchto službách) 
Pripojte bluetooth slúchadlá a počúvajte 
hudbu bez nutnosti použitia smartfónu 
(slúchadlá sa predávajú samostatne).

LIVETRACK
Zdieľajte svoju aktivitu v reálnom čase 
s priateľmi alebo rodinou (s použitím 
aplikácie Garmin Connect v smartfóne).

GARMIN PAY™

Garmin Pay sú bezkontaktné platby 
hodinkami, ktoré používajú vaše bežné 
platobné karty ako Visa® a Mastercard 
(a iné). Viac informácií nájdete  
na pay.garmin.sk.

SMART NOTIFIKÁCIE
Váš telefón zostáva v bezpečí vášho 
vrecka alebo batohu a vy môžete prijímať 
emaily, SMS a iné priamo na vašom 
zápästí. 

BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
Pridajte jednu alebo viac Wi-Fi® pre 
automatický prenos vašich údajov na 
Garmin Connect. Umožňuje automatickú 
aktualizáciu softvéru vždy, keď ste  
v dosahu.

NAVIGÁCIA / GPS
3D KOMPAS
Určuje presný geografický smer v pokoji 
aj počas pohybu vďaka kompenzácii 
náklonu. To umožňuje jednoduchú  
a presnú navigáciu aj vo veľmi strmom 
teréne. Kompas sa dá automaticky 
kalibrovať s použitím GPS údajov. 

BAROMETRICKÝ VÝŠKOMER
Precízny nástroj na meranie zmien 

atmosferického tlaku umožňuje meranie 
zmeny nadmorskej výšky a prichádzajúce 
zmeny počasia. Aby ste dokázali 
kompenzovať degradáciu presnosti 
spôsobenú zmenami počasia a polohy,  
je nutné barometer pravidelne kalibrovať.

GALILEO 
Galileo je európsky navigačný systém, 
ktorého prvé služby sú dostupné 
od decembra 2016. Po plnom 
sprevádzkovaní bude systém obsahovať 
24 operačných satelitov + 6 záložných na 
orbite v predpokladanom termíne 2020.  

GARMIN MAPY A TRASY
Millióny kilometrov a údajov v Garmin 
Connect vám umožnia nájsť tie najlepšie 
traily a trasy. Funkcia okružný výlet 
umožňuje zadať vzdialenosť a hodinky 
vypočítaju navrhovanú trasu.

GLONASS
Global Navigation Satellite System, 
GLONASS je ruský navigačný systém, 
ktorý funguje paralelne s GPS a poskytuje 
informácie o polohe pre všetky 
kompatibilné zariadenia.   

GPS
GPS je precízny navigačný systém, ktorý 
umožňuje presné zistenie polohy. Vďaka 
týmto údajom dokážete zistiť informácie 
o smere, rýchlosti, pohybe a vzdialenosti 
k cieľu. GPS funguje za každého počasia, 
všade na svete 24 hodín denne, bez 
poplatkov za používanie a aktiváciu.

TRACBACK®

TracBack je funkcia, ktorá úmožňuje 
návrat po trase, ktorú ste už prešli. 

MONITOROVANIE ZDRAVIA 
Sledujte svoje zdravie 24/7 s Pulse Ox,  
Body Battery™ monitoringom telesnej 
energie a sledovaním dýchania, 
menštruačného cyklu, stresu, spánku, 
tepu, hydratácie a iné.

HARDVÉROVÉ VYBAVENIE
GARMIN CHROMA DISPLEJ
Farebný displej bez nutnosti podsvietenia 
na priamom slnečnom svetle.
 
ELEVATE™
Garmin Elevate™ je technológia merania 
pulzu na zápästí, ktorú využijete na 
športové účely, alebo vylepšenie údajov  
o spálených kalóriách.

EXO™ ANTÉNA
Všesmerová vonkajšia kovová obruč/
anténa na príjem satelitného signálu 
súčasne slúži na mechanickú ochranu 
sklíčka hodiniek.

SOLÁRNE DOBÍJANIE 
Slúži na predĺženie výdrže batérie. 
Najefektívnejšie je pri vysokej intenzite 
slnečného žiarenia a dostatočne dlhej 
dobe strávenej vonku. Modely s väčšou 
plochu slnečného panelu majú aj väčšie 
energetické zisky.
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VODEODOLNOSŤ 
10 ATM: Ekvivalent ratingu tlaku 100M, 
vhodné na plávanie, šnorchlovanie  
a rýchlostné vodné športy.  
5 ATM: Ekvivalent ratingu tlaku 50M 
vodeodolné dážď, sprcha, povrchové 
plávanie, nevhodné na potápanie  
a rýchlostné vodné športy.

PULSE OX
Senzor okysličenia krvi umožňuje 
monitorovať vaše zdravie a aklimatizáciu  
na nadmorské výšky.

QUICKFIT® NÁRAMKY
Jednoduchá výmena náramkov pre rôzne 
aktivity a štýly. Rôzne materiály od siliónu 
až po kov. Výmena nevyžaduje použitie 
žiadnych nástrojov.

ŠPORTOVÉ FUNKCIE
SLEDOVANIE AKTIVITY
Meria kroky, spálené kalórie, vzdialenosť, 
poschodia. Funkcia Výzva na pohyb vás 
vyzve k aktivite, keď ste príliš dlho pasívni. 
Funcia monitorovania spánku sleduje 
kvalitu odpočinku v nočných hodinách. 

GOLF
Umožňuje stiahnuť viac ako 41.000 ihrísk 
na celom svete. Ihriská obsahujú všetky 
údaje o vzdialenostiach, prekážkach a 
celkovej situácii na jednotlivých ihriskách.

INDOOR TRÉNING
Akcelerometer v hodinkách dokáže merať 
vzdialenosť a tempo aj v interiéri. Funguje 

pri behu, cyklistike a veslovaní. 

PACEPRO™

Automatická kompenzácia cieľového 
tempa na základe prevýšenia počas behu.

POKROČILÉ METRIKY
Vybrané hodinky poskytujú množstvo 
metrík, ktoré fungujú, akoby ste mali  
na zápästí osobného trénera. Množstvo 
detailných fyziologických a športových 
metrík detailne zmeria vašu športovú 
aktivitu a umožní vylepšiť nedostatky  
vo vašom výkone.
 
FYZIOLOGICKÉ METRIKY
Je špeciálna podskupina zameraná 
na meranie reakcií vášho organizmu. 
Prepojenie so športovými informáciami 
tvorí komplexný modul monitorujúci vašu 
záťaž a zotavenie.

BEŽECKÉ METRIKY
Po spárovaní s pulzomerom HRM-Run™ 
alebo Running Dynamics POD vám 
kompatibilné hodinky poskytnú údaje  
o bežeckej forme. Kadenciu, dĺžku kroku, 
vertikálnu osciláciu a ver. pomer, dobu 
kontaktu so zemou.

LYŽE / SNOWBOARD
Znovu prežite a analyzujte svoj deň na 
svahu vďaka automatickým meraniam. 
Meria 3D rýchlosť a vzdialenosť, vertikálny 
pokles, počet jázd, športové výkony  
v jednotlivých jazdách.

MAPY LYŽIARSKYCH STREDÍSK
Názvy a obtiažnosti jednotlivých zjazdoviek 

vo viac ako 2.000 lyžiarských strediskách 
na celom svete. A jednoduchý návrat späť 
na vašu chatu.

ŠPORTOVÝ / TRÉNINGOVÝ REŽIM
Hodinky poskytnú prehľad údajov  
v reálnom čase, ako napríklad uplynutý 
čas, vzdialenosť, tempo, kalórie, rýchlosť, 
stúpanie/klesanie a pulz.

PLAVECKÝ REŽIM
Počet záberov, intervaly, vzdialenosť, tempo 
a čas. Pri tréningu v bazéne aj automatickú 
detekciu plaveckého štýlu a výpočet 
SWOLF skóre. 

TRAILOVÝ BEH
Bežci na trailoch majú k dispozícii 
špecifický športový profil, ktorý poskytne 
špeciálne údaje a funkcie na zlepšenie 
orientácie v prírode. Funkcie ako 
automatická detekcia Climb/Run  
a počítadlo nastúpaných metrov, funcia 
Climb Pro a Pace Pro, ktorá efektívne 
asistuje na trati s množstvom stúpaní  
a klesaní.

VIRTUAL PARTNER®

Je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť 
špecifické ciele na vzdialenosť, rýchlosť 
a tempo pri pretekoch s virtuálnym 
partnerom pri behu a cyklistike.









ŠPORTOVÉ SMART HODINKY
ŠTÝL, KTORÝ VYŤAŽÍ MAXIMUM Z VÁŠHO DŇA.



ŠT ÝL
Štýlový dizajn, vymeniteľné remienky a odolné 
sklíčka. Garmin sa zameriava aj na štýl, ktorý 
demonštrujete počas svojho cvičenia, ale aj 
bežného dňa v práci. Množstvo príslušenstva, 
ktoré dokáže zmeniť vzhľad vašich hodiniek pri 
akejkoľvek príležitosti. Buďte vždy štýloví.

SMART
Už nikdy nezmeškajte hovor alebo správu aj vďaka 
smart notifikáciám, ktoré sa zobrazujú priamo na 
vašich hodinkách. Jednoducho ich spárujte 
s vaším smartfónom a zostaňte v spojení. Určite 
oceníte aj bezkontaktné platby Garmin Pay™, ktoré 
uvoľnia vaše ruky. Pri spárovaní s Garmin Connect 
využijete plný športový potenciál vašich obľúbených 
hodiniek.







FITNESS
Už si nemusíte vyberať medzi štýlom  
a funkčnosťou. Naše hodinky majú množstvo 
predinštalovaných aplikácií na množstvo športov. 
Merajú pulz priamo na zäpastí, zmerajú aj vaše VO2 
Max. (najobjektívnejší ukazovateľ kondície), či vaše 
okysličenie krvi. Využite ich s tréningovými plánmi 
Garmin Coach pre bežecké tréningy. 
Že by ste chceli ešte viac? Siahnite si ďalšie 
športové aplikácie z obchodu Connect IQ.

ZDR AVIE
Na vašom zdraví záleží! Hodinky Garmin poskytujú 
komplexnú sadu fukcií na sledovanie aktivity 
a zdravia. Kroky, kalórie a spánok sú len začiatok. 
Meranie stresu a hladiny zostávajúcej energie 
Body Battery alebo sledovanie hydratácie počas 
dňa rozširujú skupinu, do ktorej patrí aj funkcia 
sledovanie menštruačného cyklu alebo tehotenstva. 
Získajte prehľad o svojom dni a zmeňte svoje zvyky 
k lepšiemu.



PREPOJENIE MYSLE A TELA

Keď žijete zdravo, žije sa vám lepšie. Tieto 
GPS smart hodinky majú pokročilé funkcie 

monitorovania zdravia a kondície, ktoré 
vám pomôžu lepšie pochopiť, čo sa deje 

vo vašom tele. 25 predinštalovaných   
športových apiek, animované tréningy 

priamo na zápästí a hudba z pripojených 
Bluetooth slúchadiel. Spomínali sme 

bezkotaktné platby Garmin Pay? 
A to všetko na žiarivom AMOLED displeji

s výdržou batérie až 11 dní!

Body Battery™

monitoring
Pulse OxStresSmart 

notifikácie



VENU ™ 2 / VENU ™ 2S



SVET JE TVOJ S VENU® SQ / VENU® SQ MUSIC
Smart hodiny s GPS a jasným farebným 

displejom pre váš každodenný štýl 
kombinujú funkcie monitorovania zdravia, 

kondície a inšpirujú vás k ďalšiemu pohybu.
Viac ako 20 predinštalovaných športových 

aplikácií a možnosť plánovania tréningu  
vrátane jogy, kardia, silového tréningu či 

dokonca pilates. Podpora bezkontaktných 
platieb Garmin Pay.

Verzia Music má zabudovaný prehrávač 
a úložisko hudby, podporuje aj obľúbené 

streamingové služby. (nutné použiť 
pripojené Bluethoot slúchadlá) 

Body Battery™

monitoring
Pulse OxStresSmart 

notifikácie



VENU ™ SQ / VENU ™ SQ MUSIC

SQ SQ Music





Celodenné
sledovanie

zdravia

Animácie 
cvikov

Bezpečnosť 
a sledovanie

Hudba

ROZHÝBTE SVOJE
TRÉNINGY S HUDBOU

NA ZÁPÄSTÍ

Dostaňte sa do formy s hodinkami
série vívoactive 4. Najširšia paleta 

sledovania zdravia, množstvo športových 
profi lov a hudobný prehrávač s úložiskom na 

slušné množstvo hudby. Teraz dostupné v 
dvoch veľkostiach, rôznych farbách 

a kovových prevedeniach.

VĺVOACTIVE® 4 / 4S



Pulzomer 
na zápästí

Pulse Ox Stres Smart 
notifikácie

NA VZHĽADE ZÁLEŽÍ

Séria vívomove 3/3S udáva nový trend.
Dostupné v dvoch veľkostiach, kombinujú

klasický analógový štýl a smart funkcie.
Skutočné hodinkové ručičky uvoľnia

priestor pre diskrétny dotykový displej.
Množstvo atraktívnych farieb a rôznych

remienkov pre každý look.



VĺVOMOVE ® 3 / 3S





Pulzomer
na zápästí

Pulse Ox Stres Smart 
notifi kácie

PODČIARKNITE SVOJ ŠTÝL

vívomove Style kombinuje vzhľad 
klasických hodiniek a smart funkcie. 

Hliníkové telo hodiniek a konvexné 
sklíčko Corning® Gorilla® Glass 

znamenajú štýlový vzhľad a odolný 
dizajn. Prispôsobte vzhľad množstvom 

atraktívnych farieb a módnych štýlov 
remienkov.

VĺVOMOVE ® STYLE





Pulzomer
na zápästí

Pulse Ox Stres Smart 
notifi kácie

PERFEKTNÝ VZHĽAD 
NA PERFEKTNÉ PRÍLEŽITOSTI

vívomove Luxe kombinuje vzhľad 
klasických hodiniek a smart funkcie. 

Telo hodiniek z ušľachtilej ocele, 
konvexné sklíčko zo zafírového kryštálu. 

Prispôsobte vzhľad vášmu atraktívnemu 
štýlu s množstvom remienkov.

VĺVOMOVE® LUXE



MALÉ A ŠTÝLOVÉ
Dosť klasické, aby doplnili váš outfit a dosť 

moderné , aby sledovali váš pohyb.
 Len 34 milimetrov široký ciferník so 

štýlovým vzorom skrýva diskrétny dotykový 
displej, ktorý sa rozsvieti, keď to potrebujete.

 Vždy v spojení s tým, na čom záleží, 
pomocou upozornení na hovory, textové 

správy a e-maily. Tieto inteligentné hodinky 
sledujú kroky, spánok, srdcový rytmus, 

hladinu zostávajúcej energie, údaje 
o ženskom zdraví.

Športové aplikácie na jogu, chôdzu, kardio
a iné sa dajú rozšíriť o zdieľané GPS

z vášho smartfónu.

Body Battery™

monitoring
Pulse OxStresSmart 

notifikácie



LILY ™ 

Classic Sport





ČI UŽ SI ATLÉT V TRÉNINGOVOM PROCESE ALEBO SA LEN 
SNAŽÍŠ URDŽAŤ SI ZDRAVÚ HMOTNOSŤ, TÁTO ELEGANTNÁ 
SMART VÁHA TI POSKYTNE CELISTVEJŠÍ POHĽAD NA 
TVOJE ZDRAVIE.

Index S2 smart váha vám umožní sledovať údaje o výkone, váhu 
a telesnú kompozíciu na jednom mieste. Bezdrôtovo sa 
synchronizuje až so 16 rôznymi profi lmi na Garmin ConnectTM.
• Keď sa na váhu postavíte, Index S2 smart váha rozpozná 

špecifi ckého používateľa a automaticky prenesie údaje do jeho 
profi lu na Garmin ConnectTM.

• Index S2 meria metriky, na ktorých záleží, ako je váha (lb, kg, stlb), 
BMI, telesný tuk, percentuálny podiel vody, kostí a svalovej hmoty 
v tele.

• Na farebnom LCD displeji sa zobrazujú jasné extra veľké číslice 
pre lepšiu viditeľnosť.

• Index S2 hneď po vložení batérií prechádza do režimu WiFi, ANT+ 
a Bluetooth.

GARMIN INDEXTM  S2 SMART VÁHA

ČI UŽ SI ATLÉT V TRÉNINGOVOM PROCESE ALEBO SA LEN 
SNAŽÍŠ URDŽAŤ SI ZDRAVÚ HMOTNOSŤ, TÁTO ELEGANTNÁ 
SMART VÁHA TI POSKYTNE CELISTVEJŠÍ POHĽAD NA 
TVOJE ZDRAVIE.

Index S2
a telesnú kompozíciu na jednom mieste. 
synchronizuje až so 16 rôznymi profi lmi na Garmin Connect
• 

• 



VL ASTNÝ ŠT ÝL

Či už chcete vyzerať športovo alebo elegantne, zvládnete to 
jednoducho s vymeniteľnými remienkami quick-release. 

Od silikónu po taliansku kožu s reliéfom, výmena 
nevyžaduje žiadne nástroje.



Pridajte ešte viac života a osobitosti do vašich hodiniek. Preskúmajte a prevezmite aplikácie, 
pomocou ktorých si môžete prispôsobiť svoje zariadenie. Nové pozadia pre hodiny, špeciálne 
widgety, funkcie a aplikácie pre personalizáciu hodiniek podľa vlastných predstáv. 



VENU™ 2 / 2S VENU™ SQ / SQ MUSIC VÍVOACTIVE® 4S VÍVOACTIVE 4 VÍVOMOVE® 3S VÍVOMOVE® 3 VÍVOMOVE® STYLE VÍVOMOVE® LUXE LILY™

Displej 1.3" / 1.1" 
AMOLED displej

uhlopriečka 33 mm 
Liquid Crystal displej   1.1" vždy zapnutý 

farebný MIPS displej
1.3" vždy zapnutý 

farebný MIPS displej skrytý displej skrytý displej Farebný skrytý displej Farebný skrytý displej Skrytý displej

Hmotnosť 49 g / 38.2 g 37.6 g 40 g 50.5 g 38.6 g 46.1 g 35 g s nylon. remienkom
42 g so silikón. remienkom

55.5 g s koženým remienkom
86 g s kovovým remienkom 24 g

Puzdro / materiál
45.4 mm / 40 mm 

oceľová luneta
Corning® Gorilla® Glass 3 

hliníková luneta
Corning® Gorilla® Glass 3 

40 mm
oceľová luneta

Corning® Gorilla® Glass 3

45 mm
oceľová luneta

Corning® Gorilla® Glass 3

39 mm s  chemicky tvrdeným 
sklom

44 mm s  chemicky tvrdeným 
sklom

42 mm, hliníkové telo
a Corning® Gorilla® Glass  

42 mm, oceľové telo 
so zafírovým sklom

25 mm, TFT displej 
Corning® Gorilla® Glass 3

Remienok Quick-release 20 mm silikónový 20 mm silikónový 18 mm silikónový 18 mm silikónový 18 mm silikónový 20 mm silikónový 20 mm silikónový 
alebo nylónový

20 mm kožený
alebo kovový koženný alebo silikónový

Výdrž batérie (smart hodinky / GPS / GPS + Hudba)
11 / 10 dní
22 / 19 hod

8 /7 hod
6dní / 14 hodín / 6 hodín 7 dní / 15 hodín / 5 hodín 8 dní / 18 hodín / 6 hodín 5 dní / - 5 dní / - 5 dní / - 5 dní / - 5 dní 

Vodeodolnosť Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM

Pulzomer na zápästí Elevate™ + PulseOx • • • • • • • • •

GPS, GLONASS a Galileo • • • • • • • •

Pamäť na hudbu a prehrávanie • • • •

Garmin Pay™bezkontaktné platby • • • • • •

Barometrický výškomer / schody • • • • • • • •

Automatická synchronizácia Garmin Connect™ • • • • • • • • •

Smart notifikácie • • • • • • • • •

Bezpečnostné a sledovacie funkcie • • • • •

Connect IQ™ podpora • • • •

Predinštalované športové aplikácie 25+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

20+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

20+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

20+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

sila, kardio, steping, joga, 
Pilates,dychové cvič.

Pripojené GPS • • • • •

Celodenné sledovanie námahy • • • • • • • • •

Body Battery™ • • • • • • • • •

Animácie cvikov • • • •

Sledovanie hydratácie • • • • • • • • •

Monitorovanie spánku • • • • • • • • •
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VENU™ 2 / 2S VENU™ SQ / SQ MUSIC VÍVOACTIVE® 4S VÍVOACTIVE 4 VÍVOMOVE® 3S VÍVOMOVE® 3 VÍVOMOVE® STYLE VÍVOMOVE® LUXE LILY™

Displej 1.3" / 1.1" 
AMOLED displej

uhlopriečka 33 mm 
Liquid Crystal displej   1.1" vždy zapnutý 

farebný MIPS displej
1.3" vždy zapnutý 

farebný MIPS displej skrytý displej skrytý displej Farebný skrytý displej Farebný skrytý displej Skrytý displej

Hmotnosť 49 g / 38.2 g 37.6 g 40 g 50.5 g 38.6 g 46.1 g 35 g s nylon. remienkom
42 g so silikón. remienkom

55.5 g s koženým remienkom
86 g s kovovým remienkom 24 g

Puzdro / materiál
45.4 mm / 40 mm 

oceľová luneta
Corning® Gorilla® Glass 3 

hliníková luneta
Corning® Gorilla® Glass 3 

40 mm
oceľová luneta

Corning® Gorilla® Glass 3

45 mm
oceľová luneta

Corning® Gorilla® Glass 3

39 mm s  chemicky tvrdeným 
sklom

44 mm s  chemicky tvrdeným 
sklom

42 mm, hliníkové telo
a Corning® Gorilla® Glass  

42 mm, oceľové telo 
so zafírovým sklom

25 mm, TFT displej 
Corning® Gorilla® Glass 3

Remienok Quick-release 20 mm silikónový 20 mm silikónový 18 mm silikónový 18 mm silikónový 18 mm silikónový 20 mm silikónový 20 mm silikónový 
alebo nylónový

20 mm kožený
alebo kovový koženný alebo silikónový

Výdrž batérie (smart hodinky / GPS / GPS + Hudba)
11 / 10 dní
22 / 19 hod

8 /7 hod
6dní / 14 hodín / 6 hodín 7 dní / 15 hodín / 5 hodín 8 dní / 18 hodín / 6 hodín 5 dní / - 5 dní / - 5 dní / - 5 dní / - 5 dní 

Vodeodolnosť Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM Plávanie, 5 ATM

Pulzomer na zápästí Elevate™ + PulseOx • • • • • • • • •

GPS, GLONASS a Galileo • • • • • • • •

Pamäť na hudbu a prehrávanie • • • •

Garmin Pay™bezkontaktné platby • • • • • •

Barometrický výškomer / schody • • • • • • • •

Automatická synchronizácia Garmin Connect™ • • • • • • • • •

Smart notifikácie • • • • • • • • •

Bezpečnostné a sledovacie funkcie • • • • •

Connect IQ™ podpora • • • •

Predinštalované športové aplikácie 25+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

20+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

20+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

20+ beh, bicykel, plávanie
v bazéne, joga, kardio

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

chôdza, beh, kardio, 
silový tréning, joga

sila, kardio, steping, joga, 
Pilates,dychové cvič.

Pripojené GPS • • • • •

Celodenné sledovanie námahy • • • • • • • • •

Body Battery™ • • • • • • • • •

Animácie cvikov • • • •

Sledovanie hydratácie • • • • • • • • •

Monitorovanie spánku • • • • • • • • •



SLEDOVANIE SPÁNKU
Spánok je dôležitý pre celkové zdravie a fyzické výkony. Pre objasnenie, 
aký máte spánok , hodinky merajú ľahkú, hlbokú a REM fázu spánku, 
spolu s úrovňou pohybu počas spánku. 

CELODENNÉ SLEDOVANIE NÁMAHY
Úroveň námahy je funkcia, ktorá sleduje variabilitu pulzu. Variabilita je 
zrkadlom stresu, odpočinku a zotavenia vášho tela.

SLEDOVANIE STRESU / ÚNAVY
Úroveň námahy je funkcia, ktorá sleduje variabilitu pulzu. Variabilita je 
zrkadlom stresu, odpočinku a zotavenia vášho tela.

AMOLED DISPLEJ
Jasný displej, na ktorom sú zobrazované ostré obrázky v širokom 
zobrazovacom uhle.

BODY BATTERY™

Je funkcia, ktorá zohľadňuje záťaž, variabilitu pulzu, spánok a 
vašu športovú aktivitu, aby vypočítala energetické rezervy počas 
ktoréhokoľvek momentu dňa. Vysoké čísla naznačujú pripravenosť 
na aktivitu a nízke doporučujú odpočinok a relaxáciu. Taktiež umožňuje 
sledovať vaše zvyky počas predošlých dní, a to, ako ovplyvňujú váš 
subjektívny pocit.

FIND MY PHONE
Táto užitočná funkcia vám pomôže nájsť váš telefón, ak je v dosahu 
spárovaných hodiniek. 

POSCHODIA
Zdolávať poschodia nie je len tak. Barometrický výškomer kombinovaný 
s pohybom meria aj vertikálnu vzdialenosť. 

GARMIN PAY™ BEZKONTAKTNÉ PLATBY
Bezpečný a pohodlný spôsob platenia. Peňaženku a kreditné karty 
môžete nechať doma. Všetky informácie nájdete na pay.garmin.sk.

MINÚTY INTENZÍVNEHO CVIČENIA
Svetová zdravotnícka organizácia WHO doporučuje minimálne 150 
minút telesnej aktivity týždenne (stredná intenzita) napr. rýchla chôdza. 
Alebo 75 minút intenzívnej aktivity napr. beh.

SLEDOVANIE MENŠTRUAČNÉHO CYKLU A TEHOTENSTVA
Použite túto aplikáciu na sledovanie menštruačného cyklu, 
zaznamenávajte telesné a emocionálne prejavy s osobnými 
poznámkami. Rady ohľadom tréningu a stravovania počas každej fázy 
či tehotenstva. 
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VOJENSKÉ ŠTANDARDY
Pre spoľahlivosť aj v tých najnáročnejších 
podmienkach si vyberte hodinky Instinct.
Séria, ktorá spĺňa náročné vojenské štandardy 
odolnosti (MIL-STD-810G).

MULTIŠPORT
Umožní vám prepínať medzi športami jediným 
stlačením tlačidla, obzvlášť vhodné pre triatlon.

OVLÁDANIE HUDBY
Prostredníctvom hodiniek dokážete ovládať 
prehrávanie hudby vo vašom pripojenom 
smartfóne. 

PREHRÁVAČ HUDBY V HODINKÁCH
Hudbu si môžete uložiť priamo do vašich 
hodiniek, vrátane offline playlistov zo služieb 
ako napr Spotity. A prehrávať cez pripojené 
BLUETOOTH® slúchadlá.

NAVIGAČNÉ SENZORY
Okrem GPS navigácie majú vybrané hodinky 
Garmin aj ABC senzory (altimeter/barometer/
compas) , ktoré vám zjednodušia orientáciu 
mimo chodníka.

CVIKY NA DISPLEJI
Spustite si animácie cvikov pre silový tréning, 
jogu alebo Pilates priamo na displeji hodiniek.

PREDINŠTALOVANÉ PROFILY AKTIVÍT 
Vybrané hodinky už obsahujú predinštalované 
aplikácie pre plávanie, beh, cyklistiku, turistiku, 
lyžovanie, veslovanie, padleboarding a iné.

PULSE OX
Senzor, ktorý vyhodnotí množstvo 
absorbovaného kyslíku v krvi, ktoré závisí od 
množstva faktorov, vrátane celkového zdravia 
a kondície. Zapnite si funkciu a merajte 
saturáciu krvi kyslíkom kedykoľvek a zistite 
viac o svojom tele.

BEZPEČNOSTNÉ A SLEDOVACIE FUNKCIE
Tento set funkcií pridáva trochu pokoja na 
duši pre vás aj vašich blízkych. Keď aktivujete 
núdzovú funkciu, diskrétne odošle informáciu 
o vašej polohe v reálnom čase predvoleným 
kontaktom, vrátane upozornenia na prípadnú 
nehodu. To umožní ľahšie dopátranie v prípade 
núdze.

SMART NOTIFIKÁCIE
Už si nemusíte vyberať, či budete aktívni 
alebo zostanete v spojení. Majte informácie o 
počasí, ovládajte hudbu, prijímajte upozornenia 
o hovoroch a spávach, nájdite svoj telefón 
a odpovedajte predvolenými správami (iba 
Android), a to všetko bez toho, aby ste mali svoj 
smartfón v ruke.

TRÉNINGOVÉ PLÁNY
Vytvorte alebo si stiahnite tréningové plány z 
Garmin Connect alebo iných kompatibilných 
platforiem. Potom už len stačí nasledovať 
pokyny na displeji vašich hodiniek. So službou 
Garmin Coach môžete vytvoriť adaptívne 
tréningové plány na 5, 10 km alebo polmaratón.
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