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PRODUKTNYHED

PRODUKTOVERBLIK

Du løber, Forerunner 245 Music tænker. Dette GPS-smartwatch til løb evaluerer præstationsstatistikker som 
eksempelvis VO2-max, aerob og anaerob træningseffekt og træningsstatus, som angiver, om du undertræner eller 
presser dig selv for hårdt. Du kan også spore avanceret løbedynamik1 som eksempelvis tid med jordkontakt og 
skridtlængde. Synkroniser din yndlingsmusik fra udvalgte streamingtjenester2, og gem op til 500 sange direkte på dit ur, 
så du kan lytte uden telefon. Fjern gætteriet fra træningen for dine næste 5 km, 10 km eller halvmaraton, når du 
kombinerer dette ur med Garmin Coach appen. Vælg gratis træningsplaner, der tilpasser sig dine mål, eller tag hånd om 
din egen træning ved at oprette brugerdefinerede træninger på Garmin Connect™, vores gratis online træningsunivers.
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MUSIK VO2-MAX
TRÆNINGS-

STATUS
TRÆNINGS-

EFFEKT
REGISTRERING
AF HÆNDELSE

BODY BATTERY
24/7 STRESS-

OVERVÅGNING
RESTITUTIONS-

ANBEFALING

MUSIKOPBEVARING 
(KUN 245 MUSIC)

Download nemt op til 500 sange til dit ur - enten fra din egen MP3-samling eller fra tredjeparts-streaming-apps såsom 
Spotify eller Deezer. Tilsluttes med Bluetooth® hovedtelefoner (sælges separat) til telefonfri lytning.

AVANCEREDE 
FYSIOLOGISKE 
FUNKTIONER

Evaluerer din træningsstatus for at indikere, om du undertræner eller overtræne, og tilbyder yderligere præstations-
overvågningsfunktioner såsom VO2-max, restitutionsanbefaling, aerob og anaerob træningseffekt, træningsbelastning 
og meget mere.

AVANCEREDE 
TRÆNINGER

Uanset om du træner til en 5 km eller en maraton, kan du oprette din egen træninger eller downloade en af vores 
træningsplaner. Understøtter også Garmin Coach adaptive træningsplaner - gratis!

GARMIN COACH Få tilpassede træningsplaner, der tilpasses for at hjælpe dig til at opfylde dit 5 mm-, 10 km- eller halvmaratonmål.

AVANCERET 
LØBEDYNAMIK1 Inkluderer kadence, tid med jordkontakt, tid med jordkontaktbalance, skridtlængde, vertikale udsving og vertikalt ratio.

SIKKERHEDS- OG 
SPORINGSFUNKTIONER2

Du kan nemt dele din placering med valgte nødkontakter, hvis du har brug for hjælp - manuelt eller automatisk med 
indbygget registrering af hændelse, hvis det er nødvendigt.

CONNECT IQ™ 
Tjek Connect IQ Store, hvor du kan tilføje personlighed til Forerunner 245/245 Music ved at downloade apps, widgets, 
urskiver og meget mere. Det er nemt og - endnu bedre - det er gratis!

BATTERILEVETID Op til 7 dage i smartwatch-tilstand; op til 6 timer i GPS-tilstand med musik og op til 24 timer i GPS-tilstand uden musik.

MANGE SPORTS-
AKTIVITETSPROFILER

Udendørs løb, indendørs bane, cykling, indendørs cykling, løbebånd, poolsvømning, roning indendørs, crosstrainer, 
trappemaskine og meget mere.

GPS, GLONASS OG 
GALILEO

Med GPS, GLONASS og Galileo satellitmodtagelse, ved du hvor langt, hurtigt og hvor hårdt, du har løbet på dine 
længste stier eller på vej gennem byen.

AVANCEREDE 
WELLNESS-FUNKTIONER

Aktivitetstracking, 24/7 stressregistrering, søvnovervågning og meget mere.

BODY BATTERY™ For at hjælpe dig med at optimere din krops energi bruger Body Battery energiovervågning indsamlede data til at måle 
dine energireserver til enhver tid, så du kan planlægge din dag for at optimere tider for aktivitet og hvile.

TILSLUTTEDE 
FUNKTIONER3 Understøtter Bluetooth, Wi-Fi (kun 245 Music), smart-notifikationer, musikbetjening, ANT+, LiveTrack og meget mere.

LØBSBEREGNER Som en del af din træningsplan kan det endda hjælpe dig med at forudsige din løbstid.

FORBEDRET

NYHED

FORBEDRET

FORBEDRET
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FORERUNNER 235 FORERUNNER 245 FORERUNNER 245 MUSIC FORERUNNER 645 MUSIC

GPS • • • • 

GLONASS • • • • 

Galileo • • • 

ANT+®/USB/BLE • • • • 

Wi-Fi® • • 

Smart-notifikationer • • • • 

Connect IQ™ apps • • • • 

Håndledsbaseret pulsmåling • • • • 

Garmin Pay kontaktløs betaling • 

Trykhøjdemåler • 

Etager op • 

Gyroskop • 

MP3-afspiller • • 

Aktivitetstræning • • • • 

VIRB® fjernbetjening • • • • 

Auto Lap® • • • •

Manual Lap • • • 

Auto Pause® • • • • 

Alarmer • • • • 

Træninger • • • • 

Træningsplaner • • • • 

Garmin Coach træningsplaner • • • 

Metronome • • • 

Aktivitetsprofil til poolsvømning • • • 

Tilpassede datafelter • • • • 

Træningseffekt (aerob) • • • • 

Træningseffekt (anaerob) • • • 

Træningstatus • • • 

Træningsbelastning • • • 

VO2-max • • • • 

Restitutionsanbefaling • • • • 

Løbsberegner • • • • 

Automatisk maks. puls • • • 

Løbedynamik • • • 

Cykelhastighed og -kadence • • • • 

Understøtter Varia™ cykellygte • • • 

Understøtter Varia™ baglygteradar • • • 

Understøtter HRM-Dual™ pulsmålerrem • • • • 
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FORERUNNER 245
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BESKRIVELSE VARENR. EAN

Slate-grå 010-02120-10 753759217174

I kassen: Forerunner 245, opladnings-/datakabel, quick guide

VEJL. PRIS
DKK

2.499

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Berry-pink 010-02120-11 753759225889

I kassen: Forerunner 245, opladnings-/datakabel, quick guide

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Sort 010-02120-30 753759217211

I kassen: Forerunner 245 Music, opladnings-/datakabel, quick guide

VEJL. PRIS

DKK

2.899

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Hvid 010-02120-31 753759217228

I kassen: Forerunner 245 Music, opladnings-/datakabel, quick guide

BESKRIVELSE VARENR. EAN

Aqua-turkis 010-02120-32 753759217235

I kassen: Forerunner 245 Music, opladnings-/datakabel, quick guide
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VARENR. EAN VEJL. PRIS BESKRIVELSE IMAGE

Quick Release rem
Slate-grå 010-11251-1N 753759223175 249

Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din 
kompatible urrem til en ny farve på kompatible
modeller.

Quick Release rem
Berry-pink 010-11251-1W 753759227340 249

Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din 
kompatible urrem til en ny farve på kompatible
modeller.

Quick Release Band
Hvid 010-11251-1P 753759223182 249

Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din 
kompatible urrem til en ny farve på kompatible
modeller.

Quick Release Band
Aqua-turkis 010-11251-1Q 753759223199 249

Vær stilfuld og sportsklar ved at skifte din 
kompatible urrem til en ny farve på kompatible
modeller.

Quick Release Band
Sort 010-11251-0Y 753759198923 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.

HRM-Run pulsmålerrem 010-10997-12 753759149772 849
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.

UDSEENDE

KOLLI-INFORMATION
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1I brug med Running Dynamics Pod eller HRM-Run™ eller HRM-Tri™ pulsmålerem (sælges separat)
2Kræver premium abonnement hos tredjeparts musiktjenester
3Parret med en kompatibel smartphone; se Garmin.com/ble

Forerunner 245/245 Music

Mål, kasse (B x H x D) 69 x 141 x 62 mm

Vægt, kasse 142 g

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

Vægt, yderkasse 7,5 kg

Antal i yderkasse 40 stk

Forerunner 245/245 Music

Vandtæthedsklassifikation 5 ATM (50 meter)

Fysisk størrelse 42,3 x 42,3 x 12,2 mm

Vægt 38,5 g
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