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PRODUKTNYHED

PRODUKTOVERBLIK
Når du kan stole på dit Instinct, kan verden stole på dig. Dette robuste, pålidelige outdoor-GPS-ur er konstrueret til den
amerikanske militærstandard 810G for varme, stød og vandtæthed (ned til 100 meter). Den fiberforstærkede polymerurkasse
giver styrke og stabilitet, og den kemisk forstærkede, ridsefri skærm har tilstrækkelig høj kontrast til aflæsning i direkte sollys,
så du kan tage det med dig ud i de ekstreme forhold, du møder hver dag. GPS, GLONASS og Galileo-satellitsystemer giver
mulighed for sporing i mere krævende omgivelser, og hvis du farer vild viser TracBack samme vej tilbage til dit udgangspunkt.
Tag din træning til det næste niveau med forudindlæste aktivitetsprofiler, såsom løb, cykling, svømning og meget mere, og
overvåg di puls med Elevate™ håndledsbaseret pulsmåling hele dagen1. Smart-notifikationer2 ved håndleddet holder dig
forbundet til verden.
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Når du stoler på dit Instinct™, stoler verden på dig. Det robuste GPS-ur er konstrueret i henhold til MIL-STD-810G og har en
vandtæthedsklassifikation ned til 100 meter. Et indbygget, 3-akset kompas og en trykhøjdemåler samt flere globale satellitsystemer giver
dig styr på de mere udfordrende omgivelser.
Når du stoler på dit Instinct™, stoler verden på dig. Det robuste GPS-ur er konstrueret i henhold til MIL-STD-810G og har en
vandtæthedsklassifikation på 100 meter. Et indbygget, 3-akset kompas og en trykhøjdemåler samt flere globale satellitsystemer giver dig
styr på de mere udfordrende omgivelser, hvor GPS alene ikke er nok, og til ægte outdoornavigation. Overvåg din puls hele dagen med
håndledsbaseret Elevate™ pulsteknologi, og tag din træning til det næste niveau med forudindlæste aktivitetsprofiler. Smart-notifikationer
ved håndleddet holder dig forbundet til verden, mens TracBack®-navigationsfunktion og Garmin Explore™-webstedet og -appen giver dig
værktøjerne til at udforske det.
Når du stoler på dit Instinct™, stoler verden på dig. Det robuste GPS-ur er konstrueret i henhold til MIL-STD-810G og har en
vandtæthedsklassifikation på 100 meter. Orienter dig med et indbygget, 3-akset kompas og trykhøjdemåler. Flere globale
netværkssatellitsystemer (GPS, GLONASS og Galileo) hjælper dig med at spore i mere krævende omgivelser end med GPS alene. Overvåg
din puls hele dagen med håndledsbaseret Elevate™ pulsteknologi. Tag din træning til det næste niveau med forudindlæste
aktivitetsprofiler for løb, cykling, svømning og meget mere. Smart-notifikationer ved håndleddet holder dig forbundet med det, der er
vigtigt. Brug TracBack®-funktionen til at navigere tilbage til dit udgangspunkt ad samme vej, som du kom. Planlæg ture på forhånd via
Garmin Explore™-webstedet og -appen.
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HOVEDFUNKTIONER
NYHED

KONSTRUERET TIL AT
HOLDE

Konstrueret til den amerikanske militærstandard 810G for varme, stød og vandtæthed
(ned til 100 meter)

NYHED

PERFEKT LÆSBARHED

Kemisk forstærket, ridsefri skærm med tilstrækkelig høj kontrast til aflæsning under alle
lysforhold.

GPS-/GLONASS-/GALILEONAVIGATION

Garmin kvalitetsnavigation med GPS, GLONASS og Galileo, som hjælper med at spore i mere
krævende omgivelser, hvor GPS alene ikke er nok

GARMIN EXPLORE

Brug TracBack®-funktion til at navigere af samme rute tilbage til dit udgangspunkt, og brug
Garmin Explore™-webstedet og -appen til at planlægge dine ture på forhånd.

ABC-SENSORER

Indbygget 3-akset kompas og en trykhøjdemåler.

FORMOVERVÅGNING
OG TRÆNING

Overvåg din puls1, aktivitet og stress – og træn med forudindlæste aktivitetsprofiler for løb,
cykling, svømning og meget mere.

HOLD FORBINDELSEN

Hold forbindelsen med smart-notifikationer2 og automatiske uploads til Garmin Connect
online-træningsunivers.

BATTERI

Batterilevetid3: Op til 14 dage i smartwatch-tilstand, op til 16 timer i GPS-tilstand og op til 40
timer med UltraTrac™-batterisparetilstand.

GARMIN ØKOSYSTEM

Fungerer med udvalgte sensorer i Garmins økosystem såsom tempe™ ekstern temperaturesensor, inReach Mini til satellitkommunikation og Alpha for at spore dine brugshunde.

URSKIVE

PULS

HØJDEMÅLER,
BAROMETER, KOMPAS

NAVIGATION

INDBYGGEDE
SPORTS-APPS

SMARTNOTIFIKATIONER

KOMPATIBEL MED
INREACH

SPORING AF
BRUGSHUNDE

STRESSOVERVÅGNING

NUVÆRENDE
VEJR
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MODELLER
INSTINCT

Beskrivelse

Varenr.

EAN

Instinct, Graphite

010-02064-00

753759209605

Instinct, Tundra

010-02064-01

753759214579

Instinct, Flame Red

010-02064-02

753759214586

I kassen: Instinct, opladning-/datakabel, quick guide

Vejl. pris
DKK

2.499,-

UDSEENDE OG YDEEVNE
Mål, enhed

45 x 45 x 15,3 mm

(B x H x D)

Størrelse

132-224 mm

(håndledsomkreds)

Vægt, enhed

Fiberforstærket polymer

Urglasmateriale

Kemisk forstærket glas

Sensorer

Batterilevetid
Vandtæthedsklassifikation
U.S.militærstandard

52 g

Urkassemateriale

Displaytype

Batteritype

Trådløs
tilslutning

Monokrom, sollyslæsbar, transflektiv
memory-in-pixel (MIP)
GPS, GLONASS, GALILEO
Håndledsbaseret pulsmåling
Trykhøjdemåler, kompas, accelerometer

Intern
hukommelse
Remme

Internt genopladeligt lihiumionbatteri
Smartwatch: Op til 14 dage
GPS: Op til 16 timer
UltraTrac™: Op til 40 timer
10 ATM/100 meter
MIL-STD-810G-testet: varme, stød og vand
Bluetooth® og ANT+®
16 MB
Silikone
Udskifteligt, integreret, ventileret design med aftagelige remholdere
Kompatibel med QuickFit 22 tilbehørsremme (ekstraudstyr)

KOLLI-INFORMATION
Mål, kasse
(B x H x D)

Vægt, kasse
Mål, yderkasse
(B x H x D)

137 x 176 x 53 mm
162,0 g
381 x 315 x 305 mm

Vægt, yderkasse

5,05 kg

Antal i yderkasse

20 stk.
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KOMPATIBLE PRODUKTER
INREACH® MINI

VIRB® 360

ALPHA® 100

ALPHA® 50

Se Garmin.dk for detaljer og tilgængelige modeller.

TILBEHØR
TEMPE™ TRÅDLØS
TEMPERATURSENSOR

QUICKFIT® 22 TILBEHØRSREMME
Udskift nemt og hurtigt stil med 22 mm brede udskiftelige remme til dit kompatible ur.
Vælg læder eller silikone for en nye stil på dit ur.

BESKRIVELSE

VARENR.

EAN

VEJL. PRIS

Silikonerem, sort

010-12740-00

753759204280

419,-

Silikonerem, cyanblå

010-12740-03

753759204310

419,-

Silikonerem, solar flare-orange

010-12740-04

753759204327

419,-

Silikonerem, coyote tan

010-12740-05

753759204334

419,-

Læderrem, sort

010-12740-01

753759204297

669,-

Overfør omgivende temperaturdata
trådløst til din enhed med tempe den
eksterne trådløse temperatursensor.
Fastgøres på din taske, jakke eller sko.
Varenr.: 010-11092-30
EAN: 753759993122
Vejl. pris: 249,-

ANDET TILBEHØR
DESCRIPTION

NYHED

NYHED

NYHED

SKU

UPC

RRP

AC-adaptersæt,
internationalt

010-11921-17

753759113292

199,-

Opladnings-/datakabel

010-12491-01

753759176860

249,-

Genoplad og overfør data ved hjælp af computerens USB-port.
Ledningen kan også parres med AC-adapter (sælges separat).

Tilbehørsrem, Graphite

010-12854-00

753759220099

229,-

Udskift nemt og hurtigt stil med en tilbehørsrem.

Tilbehørsrem, Tundra

010-12854-01

753759220105

229,-

Udskift nemt og hurtigt stil med en tilbehørsrem.

Tilbehørsrem, Flame Red

010-12854-02

753759220112

229,-

Udskift nemt og hurtigt stil med en tilbehørsrem.

Holder til wearable,
rørmontering

010-11029-00

753759075583

149,-

Brug din kompatible Garmin wearable på din cykel eller til anden
rørmontering. Perfekt til multisportstræning.

Cykelhastigheds- og
kadencesensor

010-12104-00

753759120641

549,-

Hold øje med din pedalkadence og/eller hastighed, når du kører med
disse trådløse sensorer, som er nemme at installere.

Fodsensor

010-11092-00

753759083991

549,-

Par dit ur med en fodsensor, så du kan måle distance, når du løber
indendørs, f.eks. på et løbebånd, eller når GPS ikke er tilgængelig.

Førsteklasses pulsmålerrem
(softstrap)

010-10997-07

753759003456

399,-

Træn mere effektivt med vores førsteklasses pulsmålerrem. Når du har
den om brystkassen under en aktivitet, sender den trådløst din puls til
din kompatible enhed, så du straks kan se, hvor hårdt du arbejder.

1Se
2Se

Garmin.com/ataccuracy
Garmin.com/ble
typisk brug. Batterilevetiden varierer afhængigt af brug

3Ved

Strømfør og oplad din enhed, uanset hvor du er, med denne AC-adapter.
Indeholder adapterstik til USA, Storbritannien, Europa og Australien.
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