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PRIS 2.399 kr

FÄRGER Vit, svart, blå

GARMIN Approach® S12

Ta ditt spel till nästa nivå med Approach® S12, en golfklocka 
som ger dig nyckelavstånd till greenen, hinder och doglegs på 
golfbanor världen över.

LÄSBAR I SOLLJUS 
Ny rund design med högupplöst skärm som är lätt att läsa även på 
de soligaste dagarna.

FLER ÄN 42 000 FÖRINLÄSTA BANOR 
Levereras med fler än 42 000 förinstallerade CourseView-
kartor över golfbanor i hela världen. 

PÅ GREENEN 
Få snabbt koll på vad som är fram, mitten och baksidan 
av greenen så att du har alla data du behöver för det 
perfekta slaget.

TA REDA PÅ VAD DU BÖR UNDVIKA
Bankartorna ger avstånd till hinder och doglegs så att 
du vet exakt var de gömmer sig, oavsett var du står på 
banan.

BATTERITID
Det inbyggda laddningsbara batteriet räcker upp till 
30 timmar i GPS-läge.

Här kan du läsa om samtliga funktioner - Garmin Approach® S12

Spela med självförtroende.

https://www.garmin.com/sv-SE/p/721216/pn/010-02472-10


PEKSKÄRM I FÄRG 
Stor lättläst färgpekskärm på 1,2” med snygg metallinfattning.

QUICK RELEASE-ARMBAND
Om du vill byta klockarmband lika ofta som du byter bana är det inga 
problem. Välj bland utbytbara armband med snabbfäste.

GREEN VIEW
Funktionen Green View visar varje greens riktiga utformning, 
oavsett var du befinner dig på banan, och gör att du kan dra och 
släppa flaggan för mer exakthet.

SMARTAVISERINGAR
Ta emot e-post, sms och aviseringar direkt på klockan när den 
är ihopparad med en kompatibla smartphone.

BATTERITID
Det inbyggda, uppladdningsbara batteriet håller i upp till 10 
dagar i smartwatch-läge och 15 timmar i GPS-läge.

GARMIN Approach® S42

En smartwatch med inbyggd GPS, anpassad för golf. Golfklockan 
som ger dig alla de funktionerna som du behöver och fungerar 
utmärkt att bära till vardags.

Passar både på och utanför 
banan.

PRIS 3.499 kr

FÄRGER Gun metal, rose gold

Här kan du läsa om samtliga funktioner - Garmin Approach® S42

https://www.garmin.com/sv-SE/p/743387


En förstklassig golfklocka som är fullmatad 
med olika funktioner - framförallt för golf, 
men även för att mäta din hälsa och dina 
värden under alla dygnets timmar.

GARMIN Approach® S62

Det finns inga 
gränser.



ORD PRIS 6.499 kr
FÄRGER Svart

VIRTUAL CADDIE
Få hjälp från din caddie direkt i handleden. Virtual Caddie tar hänsyn till vindhastighet 
och vindriktning och föreslår en klubba baserat på avståndet du normalt slår med just 
den klubban.

STÖRRE SKÄRM
Stor lättläst färgpekskärm på 1,3” så att din upplevelse blir mycket bättre.

ANPASSNINGSBARA URTAVLOR
Hämta egna urtavlor, appar och widgets från Connect IQ™. Du kan också 
anpassa din klockas utseende med ett foto från din mobila enhet.

PINPOINTER
När du befinner dig i döda vinklar talar funktionen PinPointer om för 
dig i vilken riktning flaggan finns, så att du kan få ut mesta möjliga av 
varje slag.

VINDHASTIGHET OCH VINDRIKTNING
Klockan visar vindhastighet och vindriktning, vilket underlättar 
ditt val av klubba och i vilken riktning du ska slå.

Här kan du läsa om samtliga funktioner - Garmin Approach® S62

HINDERVY
Med den här funktionen kan du snabbt bläddra genom varje 
hinder på kartan och se viktig avståndsinformation, så att du vet 
vad du ska undvika.

Det finns inga 
gränser.

https://www.garmin.com/sv-SE/p/647267/pn/010-02200-00#overview
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