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Op Ontdekking
Garmin staat  reeds sinds 1989 voor Mobiele Navigatie. Onze mobiele GPS-
toestellen worden gekoesterd overal waar mensen in beweging zijn en nood 
hebben aan een betrouwbare gids – is het nu in de wagen, op de moto, te 
voet op of de fiets, in de boot of het vliegtuig. Met deze gevarieerde selectie 
toestellen, bereik je je doel : 
Op straat, in de natuur, bij het sporten, op het water of in de lucht.
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Garmin voor beginnende lopers

Vind opnieuw het genot van het lopen 
Je Garmin GPS-horloge motiveert en 
begeleidt je bij elke meter naar een ge-
zonder en fitter leven! 

Voor elke loper een Garmin

Je telt mee

Schoenen aanbinden en het huis uit! Of 
het nu stormt, sneeuwt of gloedheet is 
– het weer is je uitdaging. De afstand je 
moeilijkheidsgraad. En de Forerunner® is je 
persoonlijke Coach.
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Kapitel

Garmin voor professionele at-
leten

Op naar het volgende level. Over-
win je eigen grenzen. Altijd een 
beetje beter doen en de concur-
rentie zachtjes achterlaten – dat 
is jouw instellingen – en dus de 
onze ook.

Garmin voor de loper met am-
bitie

Je wil doelen bereiken, sneller wor-
den, meer conditie kweken en 
bij je wedstrijden eindigen bij de 
top!  Garmin is je efficiënte steun 
daarbij.

Voor elke loper een Garmin

Inhoud
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Als een vis in 
het water ...
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Forerunner® 910XT

NEW!

Duiken maar!
„Ik zwem, fiets, loop... en ben gek op het analyseren van prestatiege-
gevens en details. De Forerunner 910XT is het enige alles-in-een GPS-
toestel met gedetailleerde zwemmetingen dat tevens mijn gelopen af-
stand, tempo, hoogte en hartslag meet bij het hardlopen en fietsen. 
Ik hou van het gestroomlijnd uiterlijk, de comfortabele polsriem en het 
groot, goed leesbaar scherm.“ 
Guido, Triatleet

De eerste GPS op maat van zwemmers ... maar ook lopers en 
fietsers - Forerunner® 910XT
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Efficiënt zwemmen 
De Forerunner 910XT 
berekent je SWOLF-sco-
re, zodat u uw zwemef-
ficiëntie kunt vaststel-
len. Dankzij het robuuste 
ontwerp en de eenvou-
dige bediening is de 
910XT ook uitermate ge-
schikt voor andere wa-
tersporten, bijvoorbeeld 
paddle-boarding.

NEW! Forerunner® 910XT

›  Hooggevoelige GPS-ontvanger

›  Oplsag van zwemgegevens : 
type zwemstijl, aantal slagen en 
zwembadlengtes

›  Weergave van snelheid en afstand

›  Weergave van hartslagfrequentie  
(via digitale ANT+™ codering)

›  Trainingseffect indicatie

›  Gebruik met 6 toetsen

›  Weergave van Stap- en 
Trapfrequentie

›  Waterbestendig tot 50m

›  Tijdsindicatie

›  Pijlnavigatie

›  Grafische Hartslagweergave

› Trilalarm

›  Forerunner® 910XT HR 
inclusief borstband in textiel  

… meer op Pagina 38
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Forerunner® 910XT

Razendsnel overscha-
kelen 
Iedere seconde telt! Met 
de 910XT schakelt u ra-
zendsnel over naar een 
andere sport. Met de 
functie auto-MultiSport 
kunt u met één druk op 
de knop overschakelen 
naar een andere sport-
modus.

Plannen, analyseren 
en delen
Haal het meeste uit iede-
re workout door uw ge-
gevens te uploaden naar 
Garmin Connect™, de we-
reldwijde gebruikersda-
tabank.

Forerunner® 910XT  
inclusief borstband in textiel
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De ultieme 
motivator met 
Fingerspitzengefühl
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Forerunner® 610

NEW!

All in!
„Wat bij dit design meteen opviel, was natuurlijk de bediening via het 
aanraakscherm. Tijdens het lopen kan ik op mijn GPS sporthorlogezeer 
eenvoudig bladeren door de verschillende gegevens en mogelijkheden 
– ook met handschoenen. Met deze nieuwste Garmin-Technologie be-
schikt de Forerunner® 610 over alles wat ik nodig heb bij het trainen en 
tijdens wedstrijden: Motivatie en uitdaging!“ 
Frank Hoffmann, Marathonloper

Het eerste GPS-Loophorloge met echt Touchscreen 
Forerunner® 610
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Te bedienen met de 
vingertoppen 
Met het nieuwe, unie-
ke aanraakscherm kan 
u het toestel eenvou-
dig configureren als-
ook door de verschillen-
de gegevens en functies 
bladeren – zelfs met 
handschoenen.

Forerunner® 610

›  Hooggevoelige GPS-ontvanger

›  Eenvoudige bediening via 
aanraakscherm

›  Weergave van snelheid en afstand

›  Weergave van hartslagfrequentie  
(via digitale ANT+™ codering)

›  Trainingseffect indicatie

›  Drie toetsen : Start/Stop, Rondetijd/
Reset en Verlichting

›  Weergave van Stap- en 
Trapfrequentie

›  Waterbestendig IPX7

›  Tijdsindicatie

›  Pijlnavigatie

›  Grafische Hartslagweergave

›  Forerunner® 610 HR 
inclusief borstband in textiel  

… meer op Pagina 38

NEW!
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Forerunner® 610

Nieuw: Trainingseffect 
De nieuwe functie „Trai-
ningseffekt“ laat u we-
ten hoe efficiënt uw 
training is en hoe lang 
uw optimaal herstel 
duurt. Voor lopers zon-
der coach of met minder 
theoretische kennis is 
dit een grote hulp.

Trilalarm zonder verve-
lende pieptoon
Stel het trilalarm in op 
tijd, afstand, calorieën, 
hartslag of trapfrequentie, 
zo kan je je volledig con-
centreren op je trainings-
programma of wedstrijd.

Forerunner® 610 HR  
inclusief borstband in textiel
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De slimme performer
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Forerunner® 410

Geen zin in een klein speelgoedje
„Als ik loop, wil ik niet hoeven na te denken over de bediening van mijn 
horloge. Ik wil uiterst efficiënt trainen en alle gegevens kunnen raadplegen 
wanner ik het wil. Twee toetsen en één aanraakring – dat volstaat om mijn 
GPS sporthorloge te bedienen. De stijlvolle Forerunner® 410 is met de meest 
ingenieuze Garmin-Techniek uitgerust, die me toelaat mijn trainingsdoelen 
snel te bereiken.“
Timo Bracht, Triathlon-Pro

Garmin-Knowhow in verbluffend design 
Forerunner® 410
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Aanraakring voor 
vingervlugge functie-
keuze. 
Dankzij de hypermoder-
ne, unieke aanraakring 
kan je doorheen het 
menu bladerenund en 
makkelijk functies kie-
zen – zeer inuïtief.

Forerunner® 410

›  Hooggevoelige GPS-ontvanger

›  Eenvoudige bediening via de 
aanraakring

›  Weergave van snelheid en afstand

›  Weergave van hartslagfrequentie  
(via digitale ANT+™ codering)

› Twee toetsen Start/Stop  
en Rondetijd/Reset

›  Weergave van Stap- en 
Trapfrequentie

›  Waterbestendig IPX7

›  Tijdsindicatie

›  Pijlnavigatie

›  Grafische Hartslagweergave

›  Forerunner® 410 HR 
inclusief borstband in textiel  

… meer op Pagina 38
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Forerunner® 410

Altijd de juiste weg.
Als je in een onbeken-
de regio loopt en nieu-
we wegen wil ontdek-
ken, kan je eenvoudig 
je beginpunt opslaan. 
Mocht je willen terugke-
ren naar dat punt, bege-
leidt de GPS je met pijl-
navigatie. 

Automatisch 
 gegevens uitlezen 
naar Mac en PC. 
Draadloze gegevens-
overdracht. Op de Gar-
min Connect™ website 
kan je meteen alle trai-
ningsgegevens analy-
seren en delen met je 
vrienden.

Forerunner® 410 HR  
inclusief borstband in textiel 
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De ster van de 
Multisport horloges
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Forerunner® 310XT

Prestatiegerichte Allrounder  
Forerunner® 310XT

Geen tijd voor compromissen
„Mijn parcours inkorten? Mijn training wat lichter maken? Neen, niet met 
mij! Ik wil geen compromissen! Daarom is de Forerunner® 310XT mijn eer-
lijkste en meest motiverende trainingspartner. Hij helpt me elke situatie on-
der controle te houden. Zijn 20 uur autonomie en waterbestendigheid tot 
50 meter bij het zwemmen... Wat zou ik meer willen?“
Seb, Multisport atleet
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Forerunner® 310XT

›  Hooggevoelige GPS-ontvanger

› Eenvoudige bediening met toetsen

›  Weergave van snelheid en afstand

›  Weergave van hartslagfrequentie  
(via digitale ANT+™ codering)

›  Weergave van Stap- en Trapfrequentie

› Weergave routeverloop

› Waterbestendig tot 50m

› Compatibel met Tanita weegschalen, 
krachtmeters (SRM, PowerTap, Quarq) 
en andere fitness apparatuur

› Trilalarm

› Forerunner® 310XT HR 
incl. borstband in textiel  

… meer op Pagina 38

Geïntegreerde, 
hooggevoelige GPS 
ontvanger 
Snelheid, hoogteme-
ting en afstand wor-
den zonder andere toe-
behoren nauwkeurig 
gemeten.  Later kan 
je je route via Garmin 
Connect™ grafisch  
weergeven. 
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Forerunner® 310XT

Echte Waterrat. 
Ideaal voor je zwemtrai-
ning op zee. De Fore-
runner® 310XT  
toont je zelfs het afge-
legde traject in open 
water. 

Maak hem je kracht-
meter – ook op de 
fiets! 
De 310XT is compatibel 
met alle ANT+™ kracht-
meters zoals SRM of 
Power Tap. Met de snel 
afneembare fietssteun 
kan je je Forerunner® 
eenvoudig en snel op het 
stuur bevestigen en los-
maken.

Forerunner® 310XT HR  
inclusief borstband in textiel   
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Klein en krachtig
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Forerunner® 210

Miniformaat, maximaal vermogen 
Forerunner® 210

Elke loopsessie is een waar genot
„Sinds ik in het bezit ben van mijn nieuwe Forerunner®, is mijn training 
grondig veranderd. Ik loop niet meer „zomaar wat in mijn woonomgeving“, 
 maar wil mijn vooropgestelde doelen bereiken. En mijn  Forerunner® 210 
maakt het me makkelijk. Het liefst maak ik gebruik van de interval-functie 
op basis van tijd of afstand, inclusief opwarmin en cooldown. Na mijn ver-
frissende douche laad ik mijn trainingsgegevens op naar de computer. Per-
fect gewoon.“ 
Marco, fervent hardloper

NEW!
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Forerunner® 210

›  Hooggevoelige GPS-ontvanger

› Eenvoudige bediening met toetsen

›  Weergave van snelheid en afstand

›  Weergave van hartslagfrequentie  
(via digitale ANT+™ codering)

› Vijf programmeerbare hartslagzones

› Individueel instelbare 
trainingsintervallen

›  Waterbestendig IPX7

› Forerunner® 210 HR 
incl. borstband in textiel    

… meer op Pagina 38

Individuele  
instelling van vijf 
hartslagzones. Zodra 
je een vooraangege-
ven zone verlaat, hoor 
je een geluidssignaal. 
Zo vermijd je te zware 
training en loop je zo 
efficiënt mogelijk.

NEW!
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Forerunner® 210

Programmeerbare in-
tervaltraining. 
Snel gekozen:  op basis 
van de tijd (vb. 10 x 1 
Min.) of afstand (vb. 10 
x 400 m). Een geluidssig-
naal laat je weten wan-
neer het interval begint 
en wanneer je kan pau-
zeren.

Snelle verbinding. 
Laad de gegevens een-
voudig op naar een PC 
of Mac en analyseer je 
gegevens.  Op de Gar-
min Connect™ website 
kan je alles napluizen en 
delen met je kennissen.

Forerunner® 210 HR  
inclusief borstband in textiel 
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Compact design met alle 
essentiële functies
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Forerunner® 110

‘s Werelds compactste sporthorloge

Eenvoudig trainen – niets meer dan dat
„Lopen is mijn hobby, niet mijn job. Daarom is een ding erg belangrijk bij 
het joggen – plezeier hebben en efficiënt trainen. Dat is geen probleem 
voor mijn nieuwe trainingspartner: Hij registreert afstand, tijd en snelheid 
en zo zie ik hoe mijn prestatie geweest is. Punt. De troef van mijn Forerun-
ner® 110 is de gebruiksvriendelijkheid. En dankzij het stijlvolle design en de 
compacte vorm, draag ik hem elke dag als horloge.“
Monika, Vrijetijdsjogger met doelen 
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Forerunner®110

›  Hooggevoelige GPS-ontvanger

› Eenvoudige bediening met toetsen

›  Weergave van snelheid en afstand

›  Weergave van hartslagfrequentie  
(via digitale ANT+™ codering)

› Waterbestendig IPX7

… meer op Pagina 38

Forerunner® 110 HR 
zwart/rood

Eenvoudige bedie-
ning. 
Met een minimum aan 
toetsen is de  
Forerunner® 110 ook 
voor „GPS-beginners“ 
eenvoudig te gebrui-
ken. Ongetwijfeld!
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Forerunner®110

Forerunner® 110  
zwart/grijs

Forerunner® 110 HR 
grijs/roze

Forerunner® 110 HR 
zwart/rood

Maakt gebruik van 
GPS – Kalibratie niet 
vereist. 
Overal ter wereld joggen 
en exacte snelheden en 
afstanden registreren 
– De Forerunner® 110 
maakt het mogelijk! 

Wachten? Neen be-
dankt! 
De HotFix®-Tech nologie 
zorgt voor snel satelliet-
contact. De GPS-gege-
vens van je Forerunner® 
110 zijn nauwkeuriger 
dan ooit tevoren. 
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Trainen en de „theorie“ 
daaromtrent



Garmin Connect™

De virtuele trainingslocatie

Analyseer, beheer en verge-
lijk uw trainingsgegevens via 
de Online-Com munity Gar-
min Connect™:  informeer je 
teamleden over de afgelegde 
kilometers en hoogtever-
schillen, deel alles via jouw 
sociale netwerken, ga een 
wedstrijd aan met andere 
gebruikers of controleer de 
evolutie van je hartslag. Met 
behulp van de ANT+™-
Techno lo gie, geïntegreerd in 
GPS-fietscomputers en Out-
door modellen, kan je waar 
ook ter wereld gegevens op-
laden vanop een Mac of PC. 
Draadlos en eenvoudig!

Gedetailleerde analyse  
Elke trainingsessie kan wor-
den bekeken en geëvalueerd, 
zelfs jaren achteraf. Het af-
gelegd traject kan je weerge-
ven op verschillende kaarten. 
Hartslag, hoogte, aantal ver-
brande calorieën, tijd, voor-
uitgangsgrafieken, snelheid 
en gemiddelde snelheid - 
Het Garmin Connect 
™-platform vertelt je echt 
alles wat je moet weten om 
je trainingschema te optima-
liseren. 

Fascinerend 
Een van de meest populaire 
Garmin Connect ™ Tools is 
de player waarmee je elke 
workout kan herbeleven: hij 
speelt uw activiteit terug af 
met weergave van snelheid, 
hartslag en hoogte. Je kan 
de player op elk moment 
stopzetten om op desbetref-
fend punt de parameters te 
bekijken. Natuurlijk staat het 
je vrij de gegevens te delen 
met andere gebruikers.
http://connect.garmin.com

31Gedetailleerde productgegevens vanaf pagina 38
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Premium borstband in stof en 
hartslagsensor met  
ANT+™-Technologie

Een veelvoud aan 
mogelijkheden



Toebehoren

Luister naar je hart / Loopsensor

Ook van de toebeho-
ren mag u het beste ver-
wachten. 
De verstelbare
Garmin hartslagfrequen-
tie-sensor reageert zeer 
snel en dankzij ANT+™-
Technologie levert hij 
nauwkeurige data. Hij 
bestaat in een robuuste 
standardversie in kunst-
stof of als Premiumvari-
ant in afwasbaar en flexi-
bel textiel. 

De batterijen houden ex-
tra lang en kunnen ver-
vangen worden. 

Ook Indoor sporten
Wie ook in de fitnessclub 
juiste gegevens wil, kan 
zich een Garmin loop-
sensor aanschaffen. Deze 
sensor berekent met een 
nauwkeurigheid tot 99% 
de huidige loopsnelheid, 
afstand en passenfre-
quentie. Via de storings-
vrije ANT+™-Technologie 
  worden de gegevens naar 
je Forerunner® overgedra-
gen. Met batterij en be-
vestigingsclip weegt hij 
slechts 10 gram.

De loopsensor berekent de 
snelheid, afstand en loopcadans

33Gedetailleerde productgegevens vanaf pagina 38
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Perfecte draadloze 
communicatie



Toebehoren

ANT+™ USB-Stick / Trapfrequentie-Sensor

Volledige automati-
sche up -en down-
loads 
De gegevensoverdracht 
van PC of Mac werkt zeer 
snel en eenvoudig met een 
ANT+™ USB-Stick. Zodra 
je in de omgeving van de 
computer komt, worden 
uw gegevens naar de PC 
overgedragen. U hebt de 

mogelijkheid uw presta-
ties over te laden naar 
„Garmin Training Center“ 
of „Garmin Connect™“ 
en vervolgens te analyse-
ren. Met behulp van Gar-
min Connect™ kan je je 
resultaten delen met an-
dere gebruikers.

Maak de fietser in je-
zelf wakker 
Maak van je  
Fore runner® een echte 
fietscomputer! Met de 
draadloze, zelfcalibreren-
de GSC10 trapfrequentie-
sensor breidt je je trai-
ningsmogelijkheden al-
weer uit. Zo krijg je ook 
snelheidsindicaties bij in-

door training, bijvoor-
beeld op rollen. 

35Gedetailleerde productgegevens vanaf pagina 38
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Glossarium

Loop niet achter

Virtual Partner®

 Train tegen jezelf of een 
zelf ingesteld tijd. Op het 
scherm krijg je een grafi-
sche voorstelling en tijd/
afstand van de voor-
sprong/achterstand. De 
ideale motivator om pres-
taties neer te zetten.

Hartslagzones 
Individuele zones waarin 
je gecontroleerd en effici-
ent kan trainen.
Belangrijk om te weten 
als men met omkade-
ring traint.

Trainingseffect
Het trainingseffect geeft 
je op een schaal tussen 
1,0 en 5,0 hoe je trai-
ningsevolutie is, hoe in-
tens je traint en geeft dus 
ook aan wanneer er nood 
is aan een herstelperiode.

ANT+™ – Draadloze, digi-
tale data-overdracht (ver-
gelijkbaar met Bluetooth).  
Gekenmerkt door een 
eenvoudige bediening en 
laag stroomverbruik, als-
ook lage storingsgevoe-
ligheid. ANT+™ maakt 
overdracht mogelijk van 
geo data tussen 2 toestel-
len.

GPS – Global Positioning 
System. Een GPS gebrui-
ker onder open hemel, 
kan binnen enkele secon-
den zijn positie krijgen, 
alsook richting en snel-
heid.

37Gedetailleerde productgegevens vanaf pagina 38
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Forerunner®  
110

Forerunner®  
210 

Forerunner®  
310 XT

Forerunner®  
410 

Forerunner®  
610 

Forerunner®  
910XT

Toestelafmeting (BxHxD) in cm 4,5 x 4,9 x1,4 4,5 x 4,9 x 1,4 5,4 x 5,6 x 1,8 4,8 x 5,5 x 1,6 4,6 x 6,4 x 1,4 5,4 x 6,1 x 1,5
Gewicht 52 g 52 g 72 g 60 g 72 g 72 g
Touchscreen •
Autonomie in GPS Modus 9 uur 9 uur 20 uur 9 uur 8 uur 20 uur
Autonomie als Horloge ca 3 weken ca 3 weken – ca. 2 weken ca. 4 weken –
Lithium-Ion batterij • • • • • •
Waterdichtheid IPX7 IPX7 50m IPX7 IPX7 50m
Geheugen

1000 Ronden
tot 15 uur

1000 Ronden
tot 15 uur

1000 Ronden
100 Plaatsen

tot 20 uur

1000 Ronden
100 Plaatsen

tot 20 uur

1000 Ronden
100 Plaatsen

tot 20 uur

1000 Ronden
100 Plaatsen

tot 20 uur

Trilalarm • • •
Draadloze gegevens naar PC/Mac • • • •
Met draad naar PC/Mac • • • •
Hartslagfrequentieweergave • • • • • •
Snelheidsweergave • • • • • •
Afstandsweergave • • • • • •
Trackvoorstelling • •
Calorie berekening • • • • • •
Trainingseffect • •
Zwemafstandweergave • •
Uitgebreide zwemgegevens •
Weergave instelbaar • • • •
Uurweergave • • • • • •
Datum en wekker • • • •
Pijlnavigatie • • • •
Virtual Partner® • • • •
Auto Pause® • • • •
Auto Lap® • • • • •
Auto Scroll • • • •
Tempo-Alarm

•
voor geavan-

ceerde training • •

Tijd/Afstandalarm alleen bij inter-
valtraining •

voor geavan-
ceerde training • •

Intervaltraining • • • • •
Hartslagfrequentie alarm • • • • •
Multisport-Modus • •
Trackopslag • • • • • •
Fietsmogelijkheden • • • •

NEW! NEW!

Technische Gegevens
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Overzicht

 
110  110 HR  210 210 HR 310XT

310XT 
HR

 410  410 HR  610  610 HR  910
910XT 

HR

Hartslagfre-
quentie-Sensor 
Standaard 

° • ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Hartslagfre-
quentie-Sensor 
Textiel

° ° ° • ° • ° • ° • ° •

USB-ANT+™ 
Stick • • • • • • • •

USB-Kabel 
Stroom • • • • • • • •

USB-Kabel 
Stroom + Ge-
gevens

• • • •

Snelheids-/  
Loopcadans-
Sensor

° ° ° ° ° ° ° °

SDM4-Loop-
sensor ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Snelwissel-
houder ° ° ° °

Universele 
fietssteun ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Standaard 
elastische band 
(vervang.)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Standaard 
elastische band 
(vervang.) ‘S’

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Armbandje 
oranje/grijs 
(vervang.)

° °

Armbandje zwart 
(vervang.) ° ° ° ° ° °

Armbandje tex-
tiel (vervang.) ° ° ° ° ° °

Productkenmerken

•	 in	de	Bundle	opgenomen

° optioneel beschikbaar/compatibel



Sinds 1989 ontwikkelt Garmin navigatietoestellen, die mensen helpen om de juiste weg 
te vinden. Met onze roots in de lucht -en de zeescheepvaart, hebben we een gevarieerde 
selectie van GPS-toestellen voor navigatie op de weg, in de natuur, bij het sporten, op zee 
en in de lucht.

Garmin – Wereldwijd nummer 1 in mobiele GPS 
navigatie
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Uw Garmin dealer

www.garmin.be


