LISTA PRODUKTÓW FIRMY GARMIN, MOŻLIWYCH DO ZAKUPIENIA Z WYKORZYSTANIEM
VOUCHERA OTRZYMANEGO OD ORGANIZATORA GARMIN IRON TRIATHLON 2020

1. Forerunner 245 Music [nr katalogowe: 010-02120-30 / 010-02120-31 / 010-02120-32]
Cena rynkowa – 1499 zł / Cena z wykorzystaniem vouchera – 1349 zł
Garmin Forerunner 245 Music to zegarek stworzony z myślą o biegaczach na wszystkich poziomach
zaawansowania. Nie ważne, czy trenujesz od lat, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem
– Forerunner pomoże Ci utrzymać tempo i zaplanować następny trening samodzielnie lub
z wykorzystaniem planów treningowych Garmin Coach. Aplikacje sportowe przydadzą się także
podczas innych ćwiczeń, a dzięki powiadomieniom z telefonu będziesz zawsze na bieżąco. Pamięć
w zegarku pomieści do 500 utworów muzycznych, które można wgrać bezpośrednio lub poprzez
synchronizację z serwisami streamingowymi.

2. Forerunner 645 Music [nr katalogowe: 010-01863-30 / 010-01863-31 / 010-01863-32 / 010-01863/33]
Cena rynkowa – 1578 zł / Cena z wykorzystaniem vouchera – 1428 zł
Forerunner 645 Music ma wszystkie narzędzia, które pomogą ci dać z siebie wszystko na każdym
treningu. Zaawansowane funkcje monitorowania wydajności, plany treningowe Garmin Coach i duży
wybór aplikacji sportowych ułatwią budowanie optymalnej formy. Dzięki pamięci na muzykę
i płatnościom zbliżeniowym Garmin Pay, wszystko co potrzebne podczas ćwiczeń będziesz mieć na
nadgarstku. Lekka metalowa ramka sprawia, że zegarek wygląda równie dobrze na treningu i na co
dzień.

3. Edge 520 Plus [nr katalogowy: 010-02083-10]
Cena rynkowa 949 zł / Cena z wykorzystaniem vouchera – 799 zł
Zaawansowany i prosty w obsłudze licznik Garmin Edge 520 Plus pomoże Ci
przenieść trening kolarski na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje
nawigacyjne, szczegółowa mapa Garmin Cycle Map i Funkcja Strava Live
Segments poprowadzą Cię przez po nowych trasach i ułatwią podejmowanie
wyzwań. Kompatybilność z pomiarem mocy Vector 3, czujnikami ANT+
i wybranymi zegarkami Garmin pozwala na dokładne zmierzenie
efektywności treningu i poziomu regeneracji.

4. Edge 530 Bundle [nr katalogowy: 010-02060-11]
Cena rynkowa 1799 zł / Cena z wykorzystaniem vouchera – 1649 zł
Garmin Edge 530 ma wbudowane mapy Garmin Cycle Map i zaawansowane
funkcje nawigacyjne, oraz potrafi obliczyć trasę dwa razy szybciej, niż
poprzednie generacje. Uniwersalny liczniki z obsługą na guziki sprawdzi się
zarówno na górskich ścieżkach, treningu szosowym, podczas wakacyjnych
wycieczek, jak i w drodze do pracy. Dzięki funkcji ClimbPro, licznik pokaże
profil podjazdu i pomoże lepiej rozplanować wysiłek na każdym wzniesieniu.
Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa pozwalają skorzystać nie tylko z funkcji
śledzenia na żywo LiveTrack, ale także automatycznie powiadomią wybrane
osoby po wykryciu zdarzenia na drodze.

5. Instinct [nr katalogowy: 010-02064-02]
Cena rynkowa – 1099 zł / Cena z wykorzystaniem vouchera – 949 zł
Ten niezawodny zegarek GPS został stworzony zgodnie z amerykańską
wojskową normą 810G: jest odporny na temperaturę, wstrząsy
i wodoszczelny do 100 metrów. Obudowa z tworzywa wzmocnionego
włóknem szklanym zwiększa wytrzymałość na czynniki zewnętrzne,
a wzmocniony chemicznie i odporny na zarysowania wyświetlacz ma kontrast
umożliwiający odczyt nawet w pełnym słońcu. Zegarek z funkcją wyznaczania
trasy powrotnej TrackBack, pomiarem tętna i aplikacjami treningowymi
sprawdzi się także poza utartymi szlakami.

6. Instinct Tactical [nr katalogowy: 010-02064-70]
Cena rynkowa – 1529 zł / Cena z wykorzystaniem vouchera – 1379 zł
Ten zegarek do zadań specjalnych jest zgodny z amerykańską wojskową
normą 810G w zakresie odporności na temperaturę, wstrząsów
i wodoszczelności. Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
zwiększa wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, a wzmocniony chemicznie
i odporny na zarysowania wyświetlacz ma kontrast umożliwiający odczyt
nawet w pełnym słońcu. W tym modelu funkcje GPS, pomiar tętna i aplikacje
treningowe uzupełnione są m.in przez dodatkowe aplikacje taktyczne i tryb
ukryty, które zostały stworzone do użycia w najbardziej wymagających
sytuacjach.

