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OVERBLIK

Løbetræner du, så træn som en løber. Forerunner 45 er et brugervenligt løbeur, der overvåger din puls1 på 
håndleddet og bruger GPS til at registrere tempo, distance og meget mere. Det understøtter gratis Garmin Coach 
fleksible træningsplaner, der giver dig personlig vejledning lige ved hånden. Hold forbindelsen, når du vil, med 
notifikationer om sms'er og opkald, og føl dig sikker med de indbyggede sikkerheds- og sporingsfunktioner, der 
giver dig mulighed for at sende din position i realtid til nødkontakter2. 
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HELSESTATISTIK SMART-NOTIFIKATIOENR SIKKERHED OG SPORING VO2-MAX

INDBYGGET
GPS, GLONASS 
OG GALILIEO

Med indbygget GPS, GLONASS og Galileo satellitmodtagelse ved du, hvor langt, hvor hurtigt og hvor du 
har løbet på dit længste trailløb eller gennem byen. Uden brug af telefon!

GARMIN COACH 2.0
Med Garmin Coach er din personlige løbecoach altid til stede. Vælg din ekspert ræner og dit 5 km-, 10 
km- eller halvmaratonmål. Derefter modtager du en gratis adaptiv træningsplan og trin-for-trin-vejledning. 
Træningerne synkroniseres med dit kompatible Garmin urh og tilpasses ud fra din præstation i planen.

TILSLUTTEDE
FUNKTIONER2

Med smart-notifikationer for indkomne opkald og sms'er, automatisk upload til Garmin Connect™ 
onlineunivers, LiveTrack, og betjening af musik afspillet på din smartphone.

SIKKERHED OG 
SPORING2

Sikkerheds- og sporingsfunktioner omfatter registrering af hændelser (under udvalgte aktiviteter) og 
hjælp; begge sender din position i realtid til nødkontakter.

AKTIVITETS-
PROFILER

Sports-apps til løb, cykling, indendørsløb på bane, løbebånd, crosstrainer, kardio, yoga og meget mere

NEM AT BRUGE
Uret har en klar, altid tændt farveskærm og en pålidelig 5-knaps-grænseflade, der giver dig mulighed for 
at markere omgange med bare en hurtig tryk.

24/7 PULSMÅLING Med Elevate håndledsbaseret pulsmåling1 hele dagen og natten - ingen yderligere pulsmålerrem kræves.

WELLNESS-
TRACKING

Bær uret døgnet rundt for at registrere daglige skridt, distance, forbrændte kalorier og endda søvn¹. 

BODY BATTERY™
Body Battery energiovervåning bruger indsamlede data til at måle dine energireserver, så du kan 
planlægge din dag for at optimere tidspunkter for aktivitet og hvile.

GARMIN CONNECT 
MOBILE APP

Garmin Connect er et online-fællesskab, hvor folk kan forbinde og konkurrere ved at deltage i 
udfordringer, opmuntre hinandens succeser og dele triumfer via sociale medier. Garmin Connect er gratis 
og tilgængelig på din smartphone med Garmin Connect Mobile-appen.

CONNECT IQ™
Tjek Connect IQ store,hvor du kan tilføje personlige præferencer til Forerunner 945 ved at downloade
urskiver, eller opret dine egne fra dine egne fotos.

BATTERILEVETID Op til 7 dage i smartwatch-tilstand eller 13 timer i GPS-tilstand.

OPDATERET
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FORERUNNER 35 FORERUNNER 45 FORERUNNER 245 MUSIC FORERUNNER 645 MUSIC

Sikkerhed og sporing

LiveTrack • • • •

Auto-start LiveTrack • • • •

Registrering af hændelse • •

Assistance (via smartphone) • •

GPS • • • •

GLONASS • • •

Galileo • • •

Connect IQ

Urskiver • • •

Datafelter • •

Apps • •

Musik-apps • •

Connect IQ widgets • •

Træningsfunktioner

Alarmer • • • •

Tid • • • •

Distance • • • •

Kalorier • • • •

Tempo • • • •

Puls • • • •

Løb/gang • • • •

Kadence • • • •

Omgang • • • •

Intervaller • • • •

Metronome • •

Træninger

Garmin Coach træningsplan • • •

Løb • • •

Cykling • • •

Svømning • •

Styrketræning • •

Kardiotræning • •

Træningsplaner • • •

Batterilevetid

Batterilevetid - GPS op til 13 timer op til 13 timer op til 24 timer  (m/u musik) op til 14 timer  (m/u musik)

Batterilevetid - ur op til 9 dage op til 7 dage op til 7 dage op til 7 dage
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FORERUNNER 45S (SMALL)
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FORERUNNER 45S (SMALL)

FORERUNNER 45 (LARGE)

FORERUNNER 45 (LARGE)
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VEJL. PRIS
DKK

2.199

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Hvid 010-02156-10 753759218560

I kassen: Forerunner 45S, opladnings-/datakabel, quick guide

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Iris-lilla 010-02156-11 753759218577

I kassen: Forerunner 45S, opladnings-/datakabel, quick guide

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Sort 010-02156-15 753759218584

I kassen: Forerunner 45, opladnings-/datakabel, quick guide

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Lavarød 010-02156-16 753759218591

I kassen: Forerunner 45, opladnings-/datakabel, quick guide
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TILBEHØR

VARENR. EAN VEJL. PRIS BESKRIVELSE

Sort rem
(large)

010-11251-1Y 753759231224 249 Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din kompatible urrem til en
ny farve på kompatible modeller.

Lava-rød rem 
(large)

010-11251-1Z 753759231231 249 Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din kompatible urrem til en
ny farve på kompatible modeller.

Iris-lilla rem 
(small)

010-11251-2A 753759231248 249 Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din kompatible urrem til en
ny farve på kompatible modeller.

Hvid rem 
(small)

010-11251-2B 753759231255 249 Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din kompatible urrem til en
ny farve på kompatible modeller.

HRM-Dual™

pulsmålerrem
010-12883-00 753759223137 599 Udstyret med Bluetooth™ og ANT+-teknologi, tilslutter til 

smartphones, GPS-ure, cykelcomputere og online træningsapps.

For mere information om kompatible produkter besøg produktsiden på Garmin.dk6 / 6

1Se garmin.com/ataccuracy
2Parret med en kompatibel smartphone; se Garmin.com/ble
3Kompatibel md vívoactive® 3 serien, Forerunner® 45, Forerunner® 245/245 Music, Forerunner® 645/645 Music, 
Forerunner® 935, Forerunner® 945, fēnix® 5 serien og fēnix® 5 Plus serien
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Forerunner 45 Forerunner 45S

Vandtæthedsklassifikation 5 ATM 5 ATM

Displaystørrelse 1,65” (42 mm) 1,56” (39 mm)

Fysisk størrelse
Large: 42 x 42 x 11 mm

Passer til håndledsomkreds 29-197 mm

Small: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm

Passer til håndledsomkreds 124-185 mm

Vægt 36 g 32 g

Forerunner 45 Forerunner 45S

Mål, kasse (B x H x D) 68 x 137 x 67 mm

Vægt, kasse 134 g 130 g

Mål, yderkasse (B x H x D) 305 x 315 x 381 mm

Vægt, yderkasse 7,2 kg 7,0 kg

Antal i yderkasse 40 stk.
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