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Características principais
•  Dispositivo avançado, GPS fino e elegante, de 
tamanho compacto com ecrã táctil.

•  Pré-carregado com mais de 30.000 mapas de todo 
o mundo.

•  Informação de distância no início, meio e final do 
green.

•  Medição da distância percorrida (distância média 
de cada pino).

•  Distâncias de aproximação, layup e dogled.
•  Cartão de pontuação integrado e imprimível para 4 
jogadores (Skoteplay, Stableford, Match Play).

•  Visualização do Green e posicionamento manual 
da bandeira com um simples toque.

•  Calcula os quilómetros percorridos durante a sua 
jogada (Conta quilómetros).

•  15 Horas de autonomia em modo GPS.
•  Resistente à água (IPX7)*
•  Autorizado em competição pela R&A e pela USGA.
•  Actualizações gratuitas vitalícias.

*IPX/: imersão até 1m durante 30 minutos como máximo.

Approach® G6

Na  Garmin, actualizamos periodicamente a base de dados dos campos para 
que possa jogar em qualquer campo da Europa e em todo o mundo.

•  Descarregue o software CourseView Updater.
http://www8.garmin.com/support/courseview_updater.html
•  Conecte o seu Approach: irá aparecer no ecrã, de forma automática, a 

actualização mais relevante para o seu produto.

Actualização dos campos

Approach® G6
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Características principais

• Relógio GPS com milhares de campos europeus 
pré-carregados (incluindo Marrocos).

• Informação da distância do início, meio e fim do 
Green.

• Medição de cada tacada.
• Calcula os quilómetros percorridos durante a sua 
jogada (Conta quilómetros).

• 8 Horas de autonomia em modo GPS e 3 semanas 
em modo relógio.

• Resistente à água (IPX7)*
• Autorizado em competição pela R&A e pela USGA.
• Actualizações gratuitas vitalícias.

*IPX/: imersão até 1m durante 30 minutos como máximo.

Características principais

• Relógio GPS com mais de 30.000 campos 
mundiais pré-carregados.

• Informação de distância no inicio, meio e final 
do Green.

• Medição de cada tacada.
• Distâncias de aproximação, layup e dogleg.
• Cartão de pontuação integrado e imprimível 
para 1 jogador (Strokeplay).

• Calcula os quilómetros percorridos durante a 
sua jogada (conta quilómetros).

• 8 Horas de autonomia em modo GPS e 3 
semanas em modo relógio.

• Resistente à água (IPX7)*
• Autorizado em competição pela R&A e pela 
USGA.

• Actualizações gratuitas vitalícias.

*IPX/: imersão até 1m durante 30 minutos como máximo.

Approach® S1 preto

Approach® S2 preto e vermelho

Approach® S2 branco

Approach® S2 branco e lilás

Approach® S1 branco

Approach® S1 preto

Approach® S1 branco

Características principais

• Relógio GPS pré-carregado com mais de 
30.000 campos mundiais.

• Informação de distância no início, meio e final 
do Green??

• Medição de cada tacada.
• Distâncias de aproximação, layup e dogleg
• Cartão de pontuação integrado e imprimível 
para 1 jogador (Strokeplay e Stableford).

• Visualização do Green e posicionamento 
manual da bandeira.

• Calcula os quilómetros percorridos durante a 
sua jogada (conta quilómetros).

• 8 horas de autonomia em modo GPS e 3 
semanas em modo relógio.

• Resistente à água (IPX7)*
• Autorizado em competição pela R&A e pela 
USGA.

• Actualizações gratuitas vitalícias.

*IPX/: imersão até 1m durante 30 minutos como máximo.

Approach® S1 Approach® S2 Approach® S3


