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ПОДОБРЕТЕ ИГРАТА СИ С 
GARMIN ГОЛФ УСТРОЙСТВА

 Точни разстояния и полезни функции ще ви 
помогнат да подобрите скоростта си на игра 
и да се приближавате малко по-близо всеки 

ден. Невероятно лесни за използване, и с 
предварително инсталирани повече от 40,000

 игрища по целия свят, автоматично 
откриване на игрището и безплатно 

актуализиране¹ - вие ще се чувствате като у 
дома си на всяко едно голф игрище. С Garmin

 Connect ™ за Golf можете да качвате, да 
преглеждате и споделят своите резултати.

неделя

събота
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•  

APPROACH® S20 СВЪРЗАН

Лек и интуитивен GPS голф часовника с AutoShot 

С висока разделителна способност 1.3-инчов дисплей с графичен потреб. 
интерфейс и големи числа с информация за следващия ви удар

• AutoShot автоматично измерва разстоянието на изтрела и 
записва всяко място на удара за по-късен анализ на Garmin 
Connect.
• Лек и тънък дизайн за удобно носене на и извън игрището

• Точни разстояния до предната, задната и средната част на 
грийна, както и опасностите, наслоявания и остри чупки
• Green View показва оформлението на грийна от ъгъла на с 
ръчно разположение на пина
• Над 40 000 предварително заредени¹ игрища с безплатна актуализация

• Лесно следите резултата си с вашата цифрова карта за оценка и 
преглед на голф статистика директно на китката ви - след това 
автоматично качванене на Garmin Connect за по-подробен анализ
• Автом. актуал. на любимото ви игрище с CourseView auto updater 

• 24/7 активити тракер показва вашите стъпки, калории, 
разстояние и следи качеството на съня ви
• Получавате на смарт известия² за вход. повиквания, съобщения и имейли

• Сдвоете с TruSwing ™ сензор за разширени показатели за вашият замах

• 15 часа живот на батерията с GPS и 8 седмици в режим на часовника

• Водоустойчив до 50 метра

Approach S20 цветове
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APPROACH® S4 СВЪРЗАН

Първият свързан GPS Golf Watch

• Сензорен GPS часовник, с предварително инсталирани над 40 000 
международни игрища¹ и безплатни ъпдейти
• Точни разстояния до предната, задната и средната част на грийна, 
както и опасности, наслоявания и остри чупки
• Green View показва оформлението на грийна с ръчно 
позициониране на пина
• Получавате смарт известия² за входящи повиквания, съобщения и имейли

• Лесно следите резултата си с вашата цифрова карта за оценка и 
преглед на голф статистика направо от китката ви - автоматично 
качване на Garmin Connect за по-подробен анализ
• Сдвоете с TruSwing ™ сензор за напреднали показатели за вашият замах

• 10 часа живот на батерията с GPS и 6 седмици в режим на часовник

• Водоустойчив до 10 метра

Approach S4 цветове
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•  

APPROACH® S5

10

СВЪРЗАН

Голф GPS часовник с тънък и лек дизайн, цветен 
сензорен екран с висока разделителна способност за 
пълен преглед на дупката и Handicap Scoring

GPS голф часовник с цветен сензорен екран работещ с ръкавици и 
висока резолюция

• Пълен преглед на игрището показва всички важни подробности на 
дупката, точните разстояния, включително опасности, остри чупки и още
• С функцията Touch Targeting можете да докоснете екрана, за 
разстояние до всяка позиция и позицията на дупката
• Green View ви дава възможност да преместите ръчно 
пина към текущото му местоположение
•  Над 40 000 предварително заредени ¹ международни игрища с безплатни 
актуализации през целия живот на устройството

• Лесно следите резултата си с вашата цифрова карта за оценка и 
преглед на голф статистика директно на китката ви - автоматично 
качване на Garmin Connect за по-подробен анализ
• Получавате на смарт известия² за вход. повиквания, съобщения и имейли
• Сдвоете с TruSwing ™ сензор за разширени показатели за вашият замах
• 10 часа живот на батерията с GPS и 12 седмици в режим на часовника
• Водоустойчив до 50 метра

Approach S5 цветове
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•  

APPROACH® S6

Mark Stevenson 
PGA Golf Professional

СВЪРЗАН

Пълен преглед на дупката и обучения на замаха 
ви за по балансиран замах

GPS голф часовник с цветен сензорен екран 
работещ с ръкавици и висока резолюция

• Пълен преглед на игрището показва всички важни подробности на
дупката, точните разстояния, включително опасности, остри чупки и още
• С функцията Touch Targeting можете да докоснете екрана, за
разстояние до всяка позиция и позицията на дупката
• Green View ви дава възможност да преместите ръчно пина 

• PinPointer ви показва посоката на грийна, когато изгледа ви е нарушен

• Инструменти за обучение на замаха: Swing Tempo измерва backswing  
и downswing; Swing Strength ™ сравнение.

• Сдвоете с TruSwing ™ сензор за напреднали показатели за 
вашият замах и 3D преглед на вашият замах

• Над 40 000 предварително заредени ¹ международни игрища с безплатни
актуализации през целия живот на устройството
• Лесно следите резултата си с вашата цифрова карта за оценка и
преглед на голф статистика директно на китката ви - автоматично
качване на Garmin Connect за по-подробен анализ

• Получавате на смарт известия² за вход. повиквания, съобщения и имейли

• 10 часа живот на батерията с GPS и 20 седмици в режим на часовника

• Водоустойчив до 50 метра

Approach S6 цветове
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APPROACH® G10

• Competition Approved³

GPS устройството, което лесно се захваща за вашата 
голф чанта или колан

• омпактен джобен размер: лесен за използване и за захващане навсякъде

• С висока резолюция, 1.3 инчов,видим на слънчева светлина екран

• Точни разстояния до предната, задната и средната част на 
грийна, както и опасностите, наслоявания и остри чупки
• Green View показва оформлението на грийна от ъгъла на с
ръчно разположение на пина
• Digital карта за оценка за лесно отбелязване по време на кръга

• Следене на статистиката измерва разстояния на изтрела и 
номер на fairway/green
• Качване и споделяне на статистики онлайн с Garmin Connect ™

• Над 40 000 предварително заредени¹ игрища с безплатна актуализация

• 15 часа живот на батерията с включен GPS

• Здрав и водоустойчив до 50 метра
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•   

APPROACH® G7 & G8

•  

•  

•  

СВЪРЗАН

Свързаното GPS ръчно устройство

GPS с цветен сензорен екран, предвар. заредени над 40 000 игрища¹

• PlaysLike Distance осигурява разстояния до целта, коригирана 
за наклон нагоре или надолу 

• Пълен карта за ясна представа за всяка дупка, за да ви помогне да 
планирате вашата игра

• Club Advice запомня вашите разстояния, така че да може да 
намери правилният клуб за следващия изстрел

• Big Numbers Mode ви позволява да се увеличи размера 
на шрифта за разстояния до предната, задната и средната част на грийна

• Смарт Известия 2 за да получавате сигнали за SMS, електронна 
поща, разговори, социални медии и т.н. от вашия смартфон

• Сдвоете с TruSwing ™ сензор за напреднали показатели за вашият замах

• Competition Approved³

A P P R O A C H ® G 8  САМО

3 "с висока резолюция, капацитивен сензорен дисплей с тънък  дизайн

Pin Pointer функция: показва посоката на грийна

Автоматична актуализация на игрищата: устройството 
автоматично актуализира игрищата с Wi-Fi връзка (безплатно)
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APPROACH S20 APPROACH S4 APPROACH S5 APPROACH S6 APPROACH G10 APPROACH G7 APPROACH G8

25 mm in diameter
Touchscreen 

25 mm in diameter
1.3” high-resolution 

display
2.6” colour resistive  

touchscreen
3” colour capacitive  

6 weeks in watch mode
mode

10h in GPS mode
20 weeks in watch 

mode
15h 15h 15h

           1.3” 
 Размер на еркана touchscreen

Резолюция на екрана 128 x 128 128 x 128 180 x 180 180 x 180 128 x 128 160 x 240 240 x 400

Размери 3.8 x 4.8 x 1.0 4.6 x 6.1 x 1.4  4.5 x 4.5 x 1.42 4.5 x 4.5 x 1.42  3.8 x 5.1 x 1.8 5.4 x 9.3 x 1.9  5.8 x 11.2 x 1.4 

Тегло                                                                                                42.5g 58g 47g 47g 28.2g 96g 113g

Живот на батерията

Водоусточивост 50m 10m 50m 50m 50m IPx74 IPx74

Смарт известия2 • • • • • •

Touchscreen 
display

Touchscreen 
25 mm in diameter

Тип на батерията                                                                 Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна
15h in GPS mode 10h in GPS mode

8 weeks in activity mode

10h in GPS mode
20 weeks in watch 

Предварително заредени карти1  Международни Международни Международни Международни Международни Международни International

Брой на игрищата1  над 40,000 над 40,000 над 40,000 над 40,000 над 40,000 над 40,000 над 40,000

Безплатна актуализация1 • • • • • • •

Разстояние до предна/средна/задна част на грийна                        •                                   • • • • • •

AutoShot •

Насовчване с докосване • • • •

Активити тракер •

Автоматичен преход на дупката • • • • • • •

GreenView                                                                                             • • • • • • •

Детайлен преглед на дупката • • • •

Визуализация на layup arcs • •

Покрито разстояние с всеки клуб • •

PlaysLike разстояние • •

Клубни съвети • •  

TruSwing ™ съвместимост • • • • • •

PinPointer • •

Handicap scoring • • • •
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Garmin.com

Golf GPS
Approach® серии

¹ Вижте подробности за покритието от 40,000 международни игрища на Garmin.com.
² Съвместим с iPhone® 4S или по-нов и повечето Bluetooth Smart-способни Android ™ 
устройства (Android 4.3+ задължително). Вижте Garmin.com/ble за съвместимост.
4 Издържа на инцидентно излагане на вода до 1 метър за до 30 минути. Вижте garmin.com/waterrating за 
повече информация.

© 2016 Garmin Ltd. и неговите филиали. Всички права запазени. Необвързващ документ. 
iPhone и Apple са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Bluetooth® марката и логото 
са собственост на SIG Inc. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им 
собственици.


