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vívosport™ GPS-aktivitetstracker
Tag dine aktiviteter med dig med vívosport™, den smarte aktivitetstracker med
håndledsbaseret pulsmåling1 og indbygget GPS for nøjagtig registrering af gå-, løbeeller cykelture. Nå dine aktivitetsmål og overvåg dit form- og stressniveau hele dagen
med et altid tændt farvedisplay med op til 7 dages batterilevetid.
HOVEDFUNKTIONER
INDBYGGET GPS OG
AKTIVITETSPROFILER
GARMIN ELEVATE™
HÅNDLEDSBASERET
PULSMÅLING

Registrerer distance og tempo, mens det kortlægger gå-, løbe-, cykleaktiviteter udendørs. Samt
indendørs aktivitetsprofiler for løb, styrketræning og kardio.
Hold øje med din puls på håndleddet 24/7, så du kan træne frit uden en pulsmålerrem om brystet.

WELLNESSOVERVÅGNING

Hold øje med dit wellness-niveau med stressregistrering 24/7 og afstressende åndedrætstimer.

FORMOVERVÅGNING

Få bedre indsigt i dit nuværende formniveau med funktioner til estimering af VO2-max og fitnessalder.

SLANKT DESIGN

Passer perfekt til ethvert outfit med en altid tændt farvetouchscreen, der kan aflæses i sollys. Med en
tykkelse på mindre end 11 mm vil du næsten glemme, at du har det på.

AKTIVITETSTRACKING1

Registrerer skridt, etager op, kalorier, intensitetsminutter, søvn med mere.
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BATTERILEVETID

Op til 7 dage i urtilstand og 8 timer i GPS-tilstand.

VANDTÆTHEDSKLASSIFIKATION3

Kan bruges til svømning og bad med vandtæthedsklassifikation 5 ATM (ned til 50 meter) – designet til
livet.

CONNECTEDE FUNKTIONER
OG SMARTNOTIFIKATIONER

Automatiske uploads, livetracking, smart-notifikationer, musikstyring, automatisk softwareopdatering og
meget mere!

GARMIN CONNECT
MOBILE APP

Garmin Connect er dit online træningsunivers, der gemmer alle dine registrerede data, aktiviteter og
ugentlige udfordringer. Det inspirerer dig til at gøre det endnu bedre og forbinder dig med andre brugere
for mere motivation.

MOVE IQ™

Registrerer automatisk bevægelse og starter en ny aktivitet for dig.

FUNKTIONER

GPS-AKTIVITET

INTENSITETSMINUTTER

STRESSOVERVÅGNING

VO2-MAX
ESTIMERING
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HÅNDLEDSBASRET
PUYLSMÅLING1

ETAGER OP
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MODELLER

vívosport™

Håndledsomkreds

Vejl. pris

S/M: 122-189 mm
L: 148-215 mm

1.699,-

I kassen: vívosport, opladningskabel, quick guide
Batteritype: Genopladeligt li-ion (kan ikke udskiftes)

Varenr.

EAN

vivosport, GPS, WW, Slate, S/M

010-01789-00

753759180607

vivosport, GPS, WW, Slate, L

010-01789-02

753759180621

vivosport, GPS, WW, Fuchsia Focus, S/M

010-01789-01

753759180614

vivosport, GPS, WW, Limelight, L

010-01789-03

753759180638

Sprog: Dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk

PRODUKTSAMMENLIGNING
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Batterilevetid
Vandtætghedsklassifikation3
Touchscreen
Håndledsbaseret pulsmåling2
Indbygget GPS
Farvedisplay
Display kan aflæses om natten
Vendbart display
Aktivitetstracking1
Personligt dagligt skridtmål
Klokkeslæt
Søvnoveorvågning1
Aktivitetsindikator
Distance
Etager op
Intensitetsminutter
HR Broadcasting
Aktivitetstimer
Musikstyring4
Smart-notifikationer4
Fjernbetjening VIRB® actionkamera
Indbygget løbe-app
Indbygget cycle-app
Indbygget golf-app
Indbygget svømme-app
Indbygget ski/snowboard-app
Indbygget ro-app
Move IQ™
Fitnessalder
Diskret display
VO2-max estimering
Stressovervågning 24/7
Repetitionstæller

vívosport™

vívosmart® HR+

vívosmart 3

vívosmart HR

Op til 7 dage
Svømning






















Op til 5 dage
Svømning




Op til 5 dage
Svømning



Op til 5 dage
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COPY BLOCKS
37 ord

47 ord

114 ord

Facts

Tag dine aktiviteter med dig med vívosport™, den smarte aktivitetstracker med håndledsbaseret pulsmåling1 og
indbygget GPS. Nå dine mål, overvåg din form og dit stressniveau hele dagen med denne slanke aktivitetstracker med op
til 7 dages batterilevetid2.
Tag dine aktiviteter med dig med vívosport™, den smarte aktivitetstracker med håndledsbaseret pulsmåling1 og
indbygget GPS for nøjagtig registrering af gå-, løbe- eller cykelture. Det omfatter også styrketræning og kardioaktiviteter.
Denne slanke sporty aktivitetstracker har også et altid tændt farvet display og op til 7 dages batterilevetid2.
Tag dine aktiviteter med dig med vívosport™, den smarte aktivitetstracker med håndledsbaseret pulsmåling1 og
indbygget GPS for nøjagtig registrering af gå-, løbe- eller cykelture. Det omfatter også styrketræning og kardioaktiviteter.
Da det er egnet til svømning og brusebad3, er vívosport det perfekte tilbehør hver dag til dit aktive liv. Overvåg dit
formniveau med VO2-max, og hold øje med dit stressniveau med hele dagen. Få tilsluttede funktioner4 som smartnotifikationer, LiveTrack og automatiske uploads til Garmin Connect™ online univers, hvor du kan se dine personlige data
på smarte grafer, konkurrere om ugentlige udfordringer og oprette forbindelse til andre træningsentusiaster. Denne
slanke sporty aktivitetstracker har også et altid tændt farvet display og op til 7 dages batterilevetid2.

vívosport™ GPS-aktivitetstracker
 Smart aktivitetstracker med håndledsbaseret pulsmåling1 og GPS
 Altid tændt farvedisplay og slankt, sporty design
 Batterilevetid2: Op til 7 dage i smartwatch-tilstand og 8 timer i GPS-tilstand
 Inkluderer formovervågning, som eksempelvis estimering af VO2-max og fitnessalder, samt
stressregistrering hele dagen og afstressende åndedrætstimer for en bedre balance mellem stress og hvile
 GPS-aktiverede aktiviteter omfatter gang, løb og cykling samt kardio- og styrketræning og meget mere
 Egnet til svømning og brusebad3
 Move IQ™ registrerer automatisk bevægelse og starter en timet løbe- eller gangaktivitet for dig
 Tilsluttede funktioner4 omfatter smart-notifikation, LiveTrack, VIRB®-fjernbetjening, automatiske
softwareopdateringer og automatiske uploads til Garmin Connect™ online ræningsunivers

UDSEENDE OG KOLLI-INFORMATION
Håndledsomkreds

S/M: 122-188 mm

L: 148-215 mm

Vægt, enhed

S/M: 24,1 g

L: 27,0 g

Vægt, kasse inkl. enhed

S/M: 111,9 g

L: 114,8 g

Vægt, yderkasse

S/M: 6,3 kg

L: 6,4 kg

Mål, kasse (BxHxD)

141 x 69 x 62 mm

Mål, yderkasse (BxHxD)

381 x 305 x 315 mm

Antal, yderkasse

40 stk.
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TILBEHØR

GARMIN INDEX™ SMART SCALE

OPLADNINGSKABEL

Tag skridtet mod en sundere livsstil med Garmin Index Smart Scale
vægten, der måler data som vægt, BMI (Body Mass Index), kropsfedt,
vandprocent, knogle- og muskelmasse.

Tilslut vívosport til din computers USB-port for opladning eller
dataoverførsel.

Black
White

Varenr.

EAN

010-01591-10
010-01591-11

753759149338
753759149345

Varenr.
010-12491-01

Vejl. pris: 1.399,-

EAN
753759176860

Vejl. pris: 249,-

SOCIALE MEDIER
Del nemt nyheden om vívosport på sociale medier ved hjælp af posts nedenfor. Tilføj blot firmanavn, produktbillede og link.

Registrer dine løbeture og repetitioner med den
nye Garmin vivosport™ – aktivitetstrackeren
med GPS.

Registrer dine løbeture og repetitioner med den
nye Garmin vivosport™ – aktivitetstrackeren
med GPS.

(Link til hjemmeside, tilføj billede)

(Link til hjemmeside, tilføj billede)
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Læs mere på http://www.garmin.com/da-DK/legal/atdisclaimery
Batterilevetid afhænger af brug og indstillinger
3 Læs mere på http://www.garmin.com/da-DK/legal/waterrating
4 Læs mere på Garmin.com/BLE
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Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og specifikationer.
Priser er angivet i vejledende DKK udsalgspriser inkl. moms
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