APPROACH® G12

FICHA TÉCNICA

INTRODUÇÃO
Approach G12 é o novo dispositivo GPS de encaixe da Garmin projetado para ser carregado na sua bolsa ou no cinto e pode ver
as distâncias do verde com apenas um olhar. Visualize facilmente os dados de mais de 42.000 campos de golfe pré-instalados,
além das distâncias de obstáculos e doglegs. Guarde a sua pontuação e carregue-a automaticamente na aplicação Garmin Golf
para participar em tabelas de classificação semanais. Emparelhe os sensores Approach CT10 (vendidos separadamente) para
obter mais informações sobre as suas fotos automaticamente. Graças à sua maior autonomia, pode jogar até 30 horas no modo
GPS.
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CARACTERÍSTICAS

NOVO

NOVO
NOVO

NOVO

NOVO

PEQUENO E COMPACTO

Este dispositivo GPS para golfe tem um design compacto e um ecrã monocromático de alta resolução de 1,3“
legível soob luz solar

CAMPOS PRÉ-INSTALADOS

Mais de 42 000 campos pré-instalados de todo o mundo com atualizações gratuitas.

ATUALIZAÇÕES
AUTOMÁTICAS

Atualiza automaticamente os campos em que joga com maior fequência quando se emparelha com a aplicação
Garmin Golf™1

DISTÂNCIAS PRECISAS

Graças ao GPS integrado e à cartografia dos percursos mundiais, poderá visualizar as distâncias às diferentes
áreas do green, as zonas de perigo, bunkers, doglegs e muito mais.

Aumente o tamanho da fonte para facilitar a leitura dos números de distância à parte frontal, central e traseira do
green.
Efetue a monitorização automaticamente da sua pontuação e a distância que alcançou com cada taco com
COMPATÍVEL COM SENSORES
sensores de monitorização de taco Approach CT10 compatíveis (compatível apenas com o conjunto completo;
®
APPROACH CT10
vendido separadamente)
DADOS VISÍVEIS

VISTA DE GREEN

Mostra-lhe a forma do green e permite-lhe conhecer a direção em que se encontra a bandeira nas tacadas
cegas com PinPointer para maior precisão de distância.

APP GARMIN GOLF™

Compatível com a aplicação Garmin Golf, que permite competir, comparar e se conectar com seus
companheiros de equipa. Cada jogador pode partilhar os seus resultados, posição no ranking e outras
estatísticas da aplicação no seu smartphone1. (Mais informações na página 6)

CARTÃO DE PONTUAÇÃO

Guarde a sua pontuação na app e partilhe-a. Tem uma pontuação de Stableford. Faça upload automaticamente
dos seus scorecards para a aplicação Garmin Golf™1

FORMATO CLIP

O clipe nas costas permitirá que o use na cintura, no bolso ou na bolsa do clube

BATERIA

Interna e recarregável com autonomia de até 30 horas em modo GPS.

DISTÂNCIAS PRECISAS

DADOS VISÍVEIS

ANALIZE AS SUAS
TACADAS
(COM APPROACH CT10)

VISTA DE GREEN

HAZARD
S

LAYUP
S

MEDE
DISTÂNCIAS

CAMPOS PRÉINSTALADOS

PUNTUAÇÃO

®
APPROACH
G12
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COMPARATIVO
APPROACH G12

APPROACH G30

APPROACH G80

42.000 Mundiais

42.000 Mundiais

42.000 Mundiais

1,3"

2,3"

3,5"

GPS de alta sensibilidade

•

•

•

Distâncias até à zona frontal, central e traseira
do green

•

•

•

Vista do Green com posicionamento manual
da bandeira

•

•

•

Distância da tacada

•

•

•

Distâncias de Layup/dogleg

•

•

•

Cartão de Hazards/jogos

•

•

•

Números grandes

•

•

•

Odómetro / temporizador

•

•

•

Seguimento de estatísticas

•

•

•

Crtão de pontuação digital

•

•

•

Compatibilidade com Garmin Golf™ app1

•

•

•

Atualização automática de CourseView

•

Campos pré-instalados
Ecrã de alta resolução isível sob plena luz

®

Compatibilidade com Approach CT10

•

•

Ecrã tátil a cores

•

•

Mapas a cores

•

•

Cartões de pontuação táteis

•

•

Notificações inteligentes

•

•

Distâncias PlaysLike

•

PinPointer

•

Análise de tacadas

•
•

Modos de jogo
Resistência à água

2

Bateria / Autonomia

IPX7

IPX7

IPX7

Recarregável de iões de lítio/30 hrs

Recarregável de iões de lítio/15 hrs

Recarregável de iões de lítio/15 hrs
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PREÇO
APPROACH G12
INCLUI
Approach G12, cabo de carregamento/dados e documentação

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

EAN

PVP

CANON DIGITAL

Approach G12 GPS
golf rangefinder

010-02555-01

753759279462

149,99 €

-

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Dimensões da
unidade

4,6 x 5,1 x 1,2 cm

Tipo de batería

Interna recarregável batería de iões de lítio; não
substituível

Tamanho do ecrã

2,3 x 2,3 cm; 1,3”

Autonomía da
bateria

Até 30 horas (modo GPS)

Resolução do ecrã

175 x 175 píxeles

Resistência à
água

IPX72

Interface

USB

Tipo de ecrã
Peso

Visivel sob luz solar, Monocromático de alta resolução

Conectividade

25,1g

Tecnologia BLUETOOTH®

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

Dimensões da caixa

Peso da caixa
Dimensões da caixa master
master
Peso da caixa master
Quantidade na caixa master

6,8 x 13,7 x 6,6 cm
128 g
38,1 x 31,5 x 30,5 cm
6,8 kg
40
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APP GARMIN GOLF™ :
COMPITA, COMPARE E INTERAJA
A aplicação Garmin Golf oferece mais diversão, estatísticas e competição ao seu
jogo

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•

Transforme cada partida num torneio. Compita com os seus amigos e outros jogadores em
mais de 42.000 campos de todo o mundo
Inclui análise de tacadas obtidas para melhorar o seu jogo e estatísticas de registo em
determinados dispositivos Garmin1
Organize o seu próprio torneio e convide os seus amigos para participar
Os jogadores podem publicar os seus resultados e comparar dados, classificações e
estatísticas na aplicação
Use a aplicação para participar de classificações e torneios semanais, mesmo que não
tenha um dispositivo de golfe Garmin

COBERTURA
Approach G12 está preparado para ser usado de
imediato, pré-cargado con más de 42 000 campos de
golf em todo o mundo.
Além disso, todas as atualizações e campos NOVOS
serão gratuitos, sem assinaturas ou custo.
Descarregue todas as atualizações em
Garmin.com/Express.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
O sensor permite uma monitorização automática de cada tacada, inclusive dos putts e tacadas curtas.
Emparelhe-o ao seu relógio e efetue um seguimento da localização e tipo de taco de forma automática
sem esforço adicional.
Ele também recolhe dados para cada tacada e taco para que possa analisar as tacadas ganhas e outras
estatísticas. Assim que retirar do saco um taco com sensor instalado, as suas estatísticas serão
apresentadas no relógio e mostrará a distância típica das suas tacadas com cada taco e as estatísticas
precisas no fairway ou no green.

APPROACH CT10
Sistema de monitorização de tacos
automático

Ref.

EAN

PVP

Approach CT10, Set Completo (14)

010-01994-00

753759206512

299.99€

Approach CT10, Pack de iniciação (3)

010-01994-01

753759206529

79.99€

DESCRIÇÃO

Ref.

EAN

PVP

CARREGADOR
USB PARA O
AUTOMÓVEL

010-11936-00

753759995454

16.99€

CABO DE DADOS E
CARGA

010-12491-01

753759176860

29.99€

Descripción
Carregue o seu Aproach G12 enquanto conduz com este
adaptador. Requer um cabo USB (vendido em separado).
Ligue o cabo para carregar o seu Approach G12 e
transferir dados para o seu computador.

Para mais infgormação sobre a linha de produtos Approach, por favor visite Garmin.com/golf
1Quando o seu smartphone compatível estiver emparelhado com a aplicação Garmin Golf ™; consulte Garmin.com/ ble
2 Consulte Garmin.com/waterrating
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC. A marca e o s logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados
pela Garmin sob licença.

