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NAJAVA

Za najdaljše razdalje uporabite izjemno vzdržljivo GPS multišport uro Enduro™. Prilagodljivo upravljanje z energijo in polnjenje s 

sončno energijo s steklom Power Glass™ lahko podaljšata trajanje baterije celo do enega leta1. Bodite pripravljeni na najdaljša 

tekmovanja z naprednimi trening funkcijami, kot so VO2 max za trail tek, ultrarun timer počitka in funkcija ClimbPro, optimizirana 

za trail tek. Ta omogoča vpogled v sprotne informacije na trenutnem in prihajajočih vzponih, spustih in ravninah. Ostanite v 

vrhunski formi z izboljšanim timerjem regeneracije ter priporočili za vadbo na osnovi podatkov o spanju in počutju. Navigiraj te se v 

najzahtevnejših pogojih s pomočjo sprejemnikov več satelitkih sistemov, barometričnega višinomera in elektronskega kompasa.

Enduro

™ENDURO IZJEMNO VZDRŽLJIVA GPS URA ZA VEČ ŠPORTOV

OPIS:
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NAREJENA ZA TEKMO

Enduro ima stalno viden, 1,4 palčni zaslon, prilagojen za jasno vidljivost na sončni svetlobi. Naprava ima množico 

vrhunskih trening funkcije, izjemno učinkovit procesor vam omogoči, da se osredotočite na tekmo namesto na trajanje 

baterije.

ZASNOVANA ZA 

VZDRŽLJIVOST

Robustna zasnova, vzdržljiva v najzahtevnejših razmerah, z nerjavno ali DLC prevlečeno luneto iz lahkega titana. 

Z izjemno lahkim, prilagodljivim elastničnim paščkom iz najlona.

ULTRA DOLGO TRAJANJE 

BATERIJE

Do 80 ur v načinu GPS, do 300 v načinu max battery GPS in do 65 dni v načinu pametne ure s solarnim 

polnjenjem1.

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO
Prevereite, kako različne nastavitve in uporaba senzorjev vplivajo na trajanej baterije, da boste po potrebi lahko 

med dejavnostjo hitro prilagodili nastavitve.

VO2 MAX ZA TRAIL TEK
Trail run VO2 max spremlja vašo kardiovaskularno pripravljenost in oceno VO2 max prilagaja glede na razmere 

na progi.

ULTRARUN APP
Uporabite novo orodje za ultra tek, ki ima časovnik za beleženje počitka, tako boste posebej zabeležili čas, ki 

ste ga porabili na okrepnih postajah.

CLIMBPRO ZA TRAIL TEK

Z načrtovalnikom vzponov ClimbPro boste imeli pregled na trenutnim vzponom in tistimi, ki vas še 

čakajo do cilja vključno z naklonom, razdaljo in premagano višinsko razliko. ClimbPro vam prkaže tudi 

podatke o spustih, da boste na zahtevnejšem terenu pripravljeni in previdnejši.

MTB DINAMIKA
Beležite podrobnosti vsake MTB vožnje, s posebnma funkcijama grit in flow ovrednotite zahtevnost 

proge, kako tekoče ste jo odpeljali in si postavite cilj, ki ga lahko presežete v naslednji vožnji.

VROČINA IN VIŠINA Ocena zmogljivosti glede na temperaturo in nadmorsko višino vključno s stanjem prilagojenosti na oba pogoja.

PODATKI O ZMOGLJIVOSTI
Oglejte si napredne podatke o dinamiki teka, VO2max s korekcijo na nadmorsko višino in vročino, svetovalca 

regeneracije in še več2

SVETOVALEC REGENERACIJE

Izjemno pomembno je, da telesu med napornimi obremenitvami omogočite dovolj kakovostne 

regeneracije. Po vsakem treningu svetovalec regeneracije svetuje čas počitka pred naslednjim 

treningom in upošteva tudi celodnevni stres, spanje in ostale dnevne aktivnosti.

DNEVNI PREDLOGI 

TRENINGOV

Za navodilo vrste treninga, ki upošteva vašo fizično pripravljenost, spremljajte dnevna priporočila za trening teka 

ali kolesarjenja na osnovi trenutne obremenitve s treningom in stanja treninga.

SPREJEM VEČ SATELITSKIH 

SISTEMOV

Vgrajeni sprejemniki  GPS, GLONASS in Galileo ujamejo signale satelitov hitro in zagotovijo natančno 

beleženje v zahtevnejših pogojih kot samo sprejemnik GPS.

NAVIGACIJSKI SENZORJI
Na naslednjem trailu se navigirajte s pomočjo senzorjev ABC, s podatki višinomera za nadmorske višine, 

barometra za spremljanje vremena in triosnega kompasa.

PROGRAMI ZA ŠPORTE
Uporabite nameščena orodja za trail tek, plavanje, tek, cestno in gorsko kolesarjenje, pohodništvo, veslanje, 

turno smučanje in še več.

PACEPRO™ TEHNOLOGIJA Prva PacePro funkcija, ki vam pomaga kontrolirati tempo glede na naklon in dolžino trase, ko jo tečete na trail 

teku.

TURNO SMUČANJE
To orodje za beleženje turnega smučanja beleži ločeno vzpone in spuste in prikazuje relevantne 

podatke za vsak del smučanja.

ZAPESTNO MERJENJE UTRIPA
Optični senzor utripa meri intenzivnost športne aktivnosti, variabilnost srčnega utripa (izračun

stopnje stresa); utrip spremlja tudi pod vodo brez dodatnega pasu za merjenje srčnega utripa.

SENZOR PULSE OX
Za spremljanje višinske aklimatizacije in beleženje spanja senzor Pulse Ox3 uporablja žarke svetlobe in 

meri, kako dobro vaše telo absorbira kisik.

NAPREDNO SPREMLJANJE 

SPANJA

Napredno spremljanje kakovosti spanca, podrobna analiza rahlega ter globokega spanca in REM faz vključno s  

Pulse Ox senzorjem na uri Enduro.

BODY BATTERY™ TELESNA 

ENERGIJA

Optimirajte svoje energijske rezerve z upoštevanjem variabilnosti utripa, stopnje stresa, spanja in ostalih 

podatkov, da boste lažje ocenili, ali ste pripravljeni na novo aktivnost ali pa potrebujete nekaj počitka.

SPREMLJANJE HIDRIRANOSTI

Beležite dnevni vnost tekočin in ostanite hidrirani. Če imate vključeno funkcijo auto goal, boste po 

aktivnosti videli tudi ocenjeno izgubo tekočine s potenjem, ustrezno pa se bo prilagodil tudi vaš ciljni vnos 

tekočin za določen dan.

BELEŽENJE DIHANJA Spremljajte svoje dihanje čez dan, med spanjem, med dihalnimi vajami in med jogo.

PAMETNA OBVESTILA Pametna obvestila, vremenski podatki in več v povezavi z združljivim pametnim telefonom.

NAJAVA

KLJUČNE FUNKCIJE:

™ENDURO Izjemno vzdržljiva GPS ura za več športov
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PRIMERJAVA MODELOV:

Enduro™ fēnix® 6X ProSolar Forerunner® 945

Steklo Power Glass™ s solarnim polnjenjem • •

Velikost ohišja 5,1 x 5,1 x 1,5 cm 5,1 x 5,1 x 1,5 cm 4,7 x 4,7 x 1,4 cm

Velikost zaslona 1,4” (3,6 cm) premer 1,4” (3,6 cm) premer 1,2” (3,0 cm) premer

Teža jeklo: 72 g, titan: 58 g 82 g 50 g

Pašček QuickFit® - združljivo • • •

ABC senzorji • • •
Podpora več satelitkih sistemov(GPS, GLONASS, 

Galileo)
• • •

Pulse Ox senzor aklimatizacije2 • • •

Zapestno merjenje utripa1 • • •

ClimbPro (na trasi) • • •

PacePro™ (na trasi) • • •

Dnevni predlog treninga • • •

Svetovalec regeneracije • • •

Stanje treninga • • •

Trail run VO2Max • • •

Spremljanje spanja – pripomoček • • •

Upravljalnik energije • •

Garmin Pay™ • • •
Aplikacije za glasbo (Spotify®, Deezer, Amazon Music)7 • • •

Nameščena kartografija TopoActive Europe TopoActive Europe

SOLARNO 

POLNJENJE

UPRAVLJANJE 

ENERGIJE

TRAIL RUN VO2 

MAX

ULTRA RUN CLIMB PRO ČAS 

REGENERACIJE

PRIPOROČENA 

VADBA

STANJE TRENINGA NAMEŠČENI 

ŠPORTNI 

PROGRAMI

ABC SENZORJI PULSE OX ZAPESTNO 

MERJENJE UTRIPA

SPANJE PAMETNA 

OBVESTILA

NAJAVA™
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SCHEDULE B:8517620050

HTS: 8517.62.0090
KONFIGURACIJE:

ENDURO VSEBINA

Enduro, polnilni/podatkovni kabel, dokumentacija

OPIS Kat.št. EAN

Enduro

Jeklena luneta s sivim UltraFit nylon paščkom
010-02408-00 753759251949

Dimenzije naprave:

(ŠxVxG)
5,1 x 5,1 x 1,5 cm

Materijal stekla: Power Glass™ steklo

Materijal lunete:
Nerjavno jeklo ali Diamond-Like Carbon (DLC) prevlečeno 

iz titana

Materijal ohišja: Z vlakni ojačen polimer s kovinskim hrbtiščem

Zaslon:

Premer 1,4” (3,6 cm)

280 x 280 točk

Na soncu berljiv, transflektivni memory-in-pixel (MIP)

Pašček:
UltraFit nylon

Skupna dolžina: 26,5 cm

Obseg zapestja: UltraFit nylon: 11 - 22 cm

Teža:
jeklo: 72 g (ohišje: 66 g) 

titan: 58 g (ohišje: 52 g)

baterija: Polnilna vgrajena Li-ion

Trajanje baterije:

Pametna ura: do 50 dni/65 dni s solarnim polnjenjem*  

Varčevalni način - ura: do 130 dni/1 leto s solarnim polnjenjem*

GPS: do 70 ur/80 ur s solarnim polnjenjem**

Max battery GPS: do 200 ur/300 urs solarnim polnjenjem**  

Expedition GPS: do 65 dni/95 dni s solarnim polnjenjem*

vodotesnost: 10 ATM/100 m 7

Brezžične tehnologije: BLUETOOTH® in ANT+®

Pomnilnik/zgodovina: 64 MB

NAJAVA

SPECIFIKACIJE:

™
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ENDURO

*solarno polnjenje s predpostavko celodnevnega nošenja s 3 urami na prostem pri pogojih 

svetlitve 50,000 lux

**solarno polnjenje, uporaba pri osvetlitvi 50,000 lux

Enduro

Carbon Gray DLC Titanium z UltraFit nylon paščkom
010-02408-01 753759251956

NPMPC:

EUR

813.99 €

NPMPC:

EUR

914.99 €



ULTRAFIT NYLON STRAPS (26 MM) QUICKFIT® 26 SILIKONSKI PAŠČEK SENZOR DINAMIKE TEKA

ULTRAFIT 

NYLON STRAP – GRAY

Kat.št.: 010-13075-00

EAN: 753759270582

ULTRAFIT 

NYLON STRAP – BLACK

Kat.št.: 010-13075-01

EAN: 753759270599

SLATE GRAY SILICONE

Kat.št.: 010-12864-20

EAN: 753759270575

Kat.št.: 010-12520-00

EAN: 753759175528

Izjemno lahek UltraFit nylon pašček, elastičen, 

prilagodljiv, vzdržljiv. Združljiv z napravami s 26 mm 

paščki.

Enostavno zamenjate s 26 mm širokim paščkom za 

vašo uro.

Enostavno pripnete senzor dinamike teka za pas in merite 

pomembne podatke o dinamiki teka. Pošilja podatke v 

združljivo napravo.

NPMPC: 50,89 € NPMPC: 50,89 € NPMPC: 71,19 €

NAJAVA

ZDRUŽLJIVI IZDELKI:

INREACH® MINI KOMUNIKATOR

Za podrobnosti obiščite Garmin.com

INDEX™ S2 WI-FI PAMETNA TEHTNICA

™ENDURO
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GARMIN CONNECT™ APP

.

ZDRUŽLJIVE APLIKACIJE:

CONNECT IQ™ STORE GARMIN EXPLORE™ APP

COMPATIBLE ACCESSORY OVERVIEW:

NOVONOVO NOVO

http://www.garmin.com/


MARKETING MEMO
NEW PRODUCT  

ANNOUNCEMENT™ENDURO Ultraperformance GPS Multisport Watch
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ADDITIONAL COMPATIBLE ACCESSORIES:

Za več informacij o združljivi dodatni opremi obiščite produktno stran na Garmin.com.

1 Celodnevno nošenje, 3 ure dnevno an prostem pri osvetlitvi 50.000 lux
2 Glejte Garmin.com/ataccuracy. 
3 To ni medicinska naprava in ni namenjena spremljanju ali diagnostiki zdravstvenih stanj; glejte Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox ni na voljo v vseh državah. .
4 Gejte trenutno podprte države, informacije o omrežjih plačil in bank Garmin.com/GarminPay/banks . 
5 Ko je povezan z združljivim pametnim telefonom; glejte Garmin.com/ble .

Za zahteve glede varnostnih in fukcij sledenja ter omejitve glejteGarmin.com/safety
6 Ko je povezan računalnikom ali združljivim pametnim telefonom (compatible smartphone prenesite z aplikacijo Connect IQapp
7Potrebno ja namestiti aplikacijo na compatible smartphone , povezan z napravo Enduro

Znamka in beseda Bluetooth ter logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. In Garmin ima licenco za uporabo.

QUICKFIT® 26 mm PAŠČKI Kat.številka EAN NPMPC:

Black Silicone 010-12864-00 753759233228 50,89 €

Ember Orange Silicone 010-12864-01 753759233235 50,89 €

Dark Sandstone Silicone 010-12864-02 753759233242 50,89 €

Lakeside Blue Silicone 010-12864-03 753759233259 50,89 €

Amp Yellow Silicone 010-12864-04 753759233266 50,89 €

Chestnut Leather 010-12864-05 753759233273 101,69 €              

Heathered Red Nylon 010-12864-06 753759233280 101,69 €

Heathered Black Nylon 010-12864-07 753759233297 101,69 €

Vented Titanium Bracelet 010-12864-08 753759233303 203,39 €

Vented Titanium Bracelet

s Carbon Gray DLC prevleko
010-12864-09 753759233310 304,99 €

Kat.številka EAN NPMPC: OPIS

Polnilni/napajalni kabel 010-12491-01 753759176860 30,49 €
Za polnjenje naprave in prenos podatkov. Združljiv z AC 

adapterjem (v prodaji ločeno)

HRM-PRO™ TEMPE™ KOMPLET KOLESARSKIH 

SENZORJEV KADENCE IN 

HITROSTI 2

QuickFit® komplet nosilcev za 

kolo

Kat.št.: 010-12955-00

EAN753759242145

Kat.št.: 010-11092-30

EAN753759993122

Kat.št.: 010-12845-00

EAN753759222550

Kat.št.: 010-13013-00

EAN: 753759258924

BLUETOOTH® in ANT+® tehnologija

za povezljivost, najnaprednejši podatki

o teku in plavanju.

Zunanji brezžičn senzor 

temperatire: meri in brezžično 

prenaša podatek o temperaturi 

okolja v združljivo napravo.

Meri kadenco in hitrost in ju prenaša na 

združljivo napravo. Enostavna 

namestitev in prestavljanje med kolesi.

Komplet nosilcev za kolo. Za več informacij

obiščite garmin.com.

NPMPC 132,19 € NPMPC: 30,49 € NPMPC: 71,19 € NPMPC: 20,39 €

https://www.garmin.com/
https://www.garmin.com/en-US/legal/idtermsofuse/
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/616398
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9

