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PRODUKTOVERBLIK

Du er en atlet, og dette er dit ur. Med Forerunner® 945 løbeuret kan du synkronisere med førsteklasses musiktjenester, så du kan 
få din musik direkte på håndleddet1. Det tilbyder dig også vores mest avancerede fysiologiske funktioner, herunder 
træningsbelastning2 og meget mere. Nyd også fordelen ved hurtig, kontaktløs betaling3 fra håndleddet med Garmin Pay™. Med 
indbyggede kort i fuld farve, der guider dig på din løbetur, farer du aldrig vild under træningen. Uanset hvor du skal hen, kan du 
med de indbyggede sikkerheds- og sporingsfunktioner – eksempelvis registrering af hændelser (under udvalgte aktiviteter) og 
assistance – nemt sende din position i realtid til nødkontakter4. 
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FUNKTIONER

MUSIK KORT GARMIN PAY
TRÆNINGSBELASTNINGS-

FOKUS VO2-MAX

HOVEDFUNKTIONER

MUSIK
Synkroniser musik fra streamingtjenester Spotify®, Deezer og andre for nemt at opbevare og afspille
dine yndlingssange direkte fra uret, eller gem op til 1.000 sange på dit ur.

AVANCEREDE
FYSIOLOGISKE
FUNKTIONER

Præstationsovervågning omfatter VO2-max og træningsstatus med ny træningsbelastningsfokus en
function, der registrerer et miks af træningsintensiteter.

AVANCERDE
FYSIOLOGISKE
MÅLINGER

Præstationsmålinger omfatter justeringer for varme, status for højdeakklimatisering, restitutionstid og 
aerob og anaerob træningseffekt med mere.

GARMIN PAY™
Den kontaktløse betalingsløsning Garmin Pay giver dig mulighed for nemt at foretage betalinger med 
dit ur, så du kan lade kontanter og kort blive hjemme

KORT Indbyggede kort i fuld farve guider dig på din løbetur, så du ikke farer vild under træningen

SIKKERHED OG 
SPORING4

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

AVANCEREDE
TRÆNINGER

Uanset om du træner til en ironman eller maraton, kan du oprette dine egne træninger eller downloade 
vores træningsprogrammer. Forerunner 945 understøtter også Garmin Coach Adaptive Training Plans 
- gratis. 

AVANCERET
LØBEDYNAMIK

Få overblik over din effektivitet med tid med jordkontakt og balance, skridtlængde, vertical ratio med 
mere.

GPS, GLONASS 
OG GALILEO

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!

WELLNESS-
TRACKING

Med helseovervågning såsom håndledsbaseret pulsmåling, 24/7 stressovervågning, afslapnings-
åndedrætstimer, Body Battery™ energiovervågning med mere.

TILSLUTTEDE
FUNKTIONER4 Med smart-notifikationer, vejr med mere, når uret er tilsluttet en kompatibel smartphone.

CONNECT IQ™
Tjek Connect IQ store,hvor du kan tilføje personlige præferencer til Forerunner 945 ved at downloade
apps, widgets, urskiver med mere. Der nemt og - endnu bedre - det er gratis.

BATTERILEVETID
Op til 2 uger i smartwatch-tilstand, op til 10 timer i GPS-tilstand med musik, op til 36 timer i GPS-
tilstand uden musik eller op til op til 60 timer i UltraTrac™ tilstand
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FORERUNNER 645 MUSIC FORERUNNER 735XT FORERUNNER 935 FORERUNNER 945

Musik-playback MP3 • •

Musik-playback tredjeparts musiktjenester • •

Garmin Pay kontaktløs betaling3 • •

Automatiske multisportaktiviteter • • •

Manuelle multisportaktiviteter • • •

PulseOx5 (vandring) •

PulseOx5 (wellness)  •

Physio True Up • • •

PR synkronisering • • • •

Avancerede pulsmålerfunktioner • • • •

Træningseffekt (aerob) • • • •

Træningseffekt (anaerob) • • •

Træningseffektlabels •

EPOC •

Træningsstatus • • •

Træningsbelastning • • •

Træningsbelastningsfokus •

VO2-max (løb) • • • •

VO2-max (cykel) • • •

VO2-max varme- og højdetilpasning •

Varme og højde •

Løbsberegner • • • •

Forbedret løbsberegner •

Kort •

LiveTrack4 • • • •

Gruppe-LiveTrack4   • •

Registrering af hændelse4 • •

Assistance4 • •

Understøtter Varia™ cykellygte • • • •

Understøtter Varia baglygteradar • • • •

Understøtter Running Dynamics Pod • • • •

Understøtter HRM-Tri™, HRM-Run™, HRM-Swim™, 
HRM-Dual™ pulsmålerremme

• (Kun HRM-Run) • • •

PRODUKTSAMMENLIGNING
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VARENR. EAN VEJL. PRIS BESKRIVELSE IMAGE

Sort/slate-grå rem 010-11251-2C 753759231262 249 Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din kompatible urrem til
en ny farve på kompatible modeller.

Blå/slate-grå rem 010-11251-2D 753759231279 249 Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din kompatible urrem til
en ny farve på kompatible modeller.

HRM-Tri™

pulsmålerrem
010-10997-09 753759108816 1.099

HRM-Tri pulsmålerremmen leverer data, der er relevante for 
triatleter. Sammen med pulsmåling under vandet er
løbedynamik også tilgængelig.

HRM-Swim™

pulsmålerrem
010-12342-00 753759142193 799 HRM-Swim-pulsmålerremmen klarer poolkemikalier og 

forbliver på plads, når der sparkes fra ved bassinkanten.

HRM-Dual™

pulsmålerrem
010-12883-00 753759223137 599

Udstyret med Bluetooth™ og ANT+-teknologi, tilslutter til 
smartphones, GPS-ure, cykelcomputere og online 
træningsapps.

HRM-Run™

pulsmålerrem
010-10997-12 753759149772 846 HRM-Run pulsmålerrem giver de mest avancerede løbedata 

til avancerede Garmin Forerunner løbeure.

Running Dynamics Pod 010-12520-00 753759175528 599 Klipses nemt fast i bukselinningen for at måle løbedynamik.

MODELLER

FORERUNNER 945

MARKETING MEMO

FORERUNNER® 945

TILBEHØR

FORERUNNER 945  BUNDLE

NYHED

For more information on compatible products, please visit the product page at Garmin.com.

5 / 6

VEJL. PRIS:
DKK

6.299

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Sort og slate-grå 010-02063-01 753759211684

I kassen: Forerunner 945, opladnings-/datakabel, quick guide

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Blå og slate-grå 010-02063-11 753759228200

I kassen: Forerunner 945, ekstra sort rem, HRM-Tri™, HRM-Swim™, Quick Release Kit, opladnings-/datakabel, quick guide

VEJL. PRIS:
DKK

4.999
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1Parret med en kompatibel; se Garmin.com/ble
2Se garmin.com/ataccuracy
3Se garmin.com/waterrating
4Parret med en kompatibel smartphone; se Garmin.com/ble
5 Dette er ikke medicinsk udstyr og er ikke beregnet til diagnosticering eller overvågning af sygdomme, se Garmin.com/ataccuracy. 

Pulse Ox er ikke tilgængelig i alle lande. 6See garmin.com/waterrating

Bluetooth®-navnet og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. 
Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Forerunner 945

Vandtæthedsklassifikation6 5 ATM (50 meter)

Displaystørrelse 1,9” (47 mm)

Vægt 50 g

Forerunner 945 Forerunner 945 Bundle

Mål, kasse (B x H x D) 99 x 99 x 99 mm 99 x 149 x 99 mm

Vægt, kasse 276 g 574 g

Mål, yderkasse (B x H x D) 315 x 315 x 322 mm 315 x 315 x 322 mm

Yderkasse, vægt 9,3 kg 11,2 kg

Antal i yderkasse 27 stk. 18 stk.
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