
 
 

 Garmin Fenix 5S שעון חכם
 

Elevate מובנה בגודל מוקטן (42 מ"מ), עם טכנולוגיית GPS-שעון פרימיום מולטי-ספורט ו
 ™ למדידת דופק בפרק כף היד¹ - פרופילי פעילות מוטענים מראש התומכים בספורט

 ובהרפתקאות שלך - סטטיסטיקות זמינות כעת בקצות אצבעותיך, עם וידג'ט המציג את
smartwatch האפקט וההתקדמות של האימונים שלך - חיי סוללה: עד 9 ימים במצב 
 (בהתאם להגדרות), עד 14 שעות במצב GPS או עד 40 שעות במצב חיסכון סוללה

™UltraTrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיצוב מרשים, ביצועים עוצמתיים
 ספורטאים והרפתקנים מגיעים בכל הגדלים. לכן, סדרת Fenix 5 מציעה דגמים מרובים

 המשתנים בגודלם כדי להתאים לכל כף יד ולכל סוג אימון. כל גרסה מציעה מגוון רחב של
 גימורי פלדת אל-חלד, שילובי רצועות QuickFit™ ותכונות פרימיום המעניקים לך את

 המראה, הביצועים והנוחות קלת משקל המתאימה הן לחוש האסתטי והן לתחומי העניין
 האתלטיים שלך.

  
 רשתות ניווט כפולות

,GLONASS -ו GPS  מציג תכונות מתקדמות של קליטה לוויינית fenix 5 כל שעון בסדרת 
 למעקב בסביבות מאתגרות יותר, הדורשות יותר מקליטת GPS בלבד. תוכל לסמוך על חיי

 סוללה ארוכים בכל מצב פעולה (משתנה בין הדגמים, בהתאם להגדרות). לביטחון בכל
 מקום, כל גרסאות fenix 5 הן בעלות דירוג עמידות למים של 100 מטרים.

  
  
 

 יכולת קריאה מצטיינת במהלך הריצה
™Garmin Chroma Display ,לוח תצוגה בהיר המציג צבעוניות מלאה ורזולוציה גבוהה 

 עם תאורת LED אחורית מבטיח יכולת קריאה מצוינת בכל תנאי סביבה. טכנולוגיית
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 Transflective המשקפת ומעבירה אור בעת ובעונה אחת מאפשרת לתצוגת
Saphire השעון להיות אף קריאה יותר תחת אור שמש חזק. מהדורות 

 כוללות עדשת ספיר עמידה נגד שריטות וחיבור ®Wi-Fi, כך שהשעון שלך
 יוכל להתחבר לרשת האלחוטית שלך ולשלוח באופן אוטומטי עדכוני פעילות

.Garmin Connect-לשיתוף ב 
  
 

 מדידת דופק בפרק כף היד
 על פרק היד שלך, טכנולוגיית Elevate למדידת קצב הלב מאפשרת לך

 לעקוב אחר קצב הלב שלך מבלי ללבוש רצועת חזה. בנוסף לספירת
 צעדים וניטור שינה, השעון משתמש בקצב הלב כדי לספק מידע על

 שריפת קלוריות ומכמת את האינטנסיביות של פעילויות הכושר שלך.
  
  
  
 

 התאם את הסגנון שלך עם רצועות מתחלפות
 מבחר רצועות QuickFit לבחירתך מעור פרימיום, מתכת או סיליקון

 מקל על השילוב בין סגנונות – באופן המתאים לכל ספורט או פעילות.
 אין צורך בכלים כדי לבצע את השינוי. רק כרוך סביב היד, לחץ ואתה

 מוכן.
 
 
 

 מדידות ביצועים מתקדמות
 כל שעון מסדרת fenix 5 מציג מאפייני אימון מתוחכמים המסייעים בניטור הכושר והביצועים

 שלך . נתוני קריאה משופרים עבור סטטוס האימון ואפקט האימון מציגים תועלות אירוביות
 ואנאירוביות של האימון שלך - כך שתוכל לראות כיצד האימונים שלך משתלמים ואפילו
 להשוות תוצאות עם עמיתיך. הערכת מקסימום VO2 כוללים את מהירות הריצה שלך,

 פעימות הלב בדקה ושינוי קצב הלב כדי להעריך את צריכת החמצן המקסימלית בדקה. מדדי
 כושר אחרים כוללים יועץ התאוששות עם טיימר ובדיקת התאוששות, בנוסף ל"מנבא מירוץ",

 האומד את זמן הסיום האידיאלי בהתבסס על מספר VO2 המקסימלי הנוכחי שלך.
 

 דינמיקת ריצה מתקדמת
Garmin כעת אתה יכול לקחת את נתוני הריצה שלך רחוק יותר. תכונות האימון 

 המתחברות למדדים פיזיולוגיים מורחבים ודינמיקת ריצה מתקדמת יוכלו לסייע לשפר
 את הכושר ואת הביצועים הכוללים שלך. תכונות אלה כוללות:

 
 מצב ביצוע: לאחר ריצה במשך 20-6 דקות, fenix 5 משווה את המצב שלך בזמן אמת

 לרמות הכושר הממוצעות שלך
 סף חומצת חלב: באמצעות ניתוח קצב הריצה שלך וקצב הלב, fenix 5 מעריך את הנקודה

 בה השרירים מתחילים להתעייף במהירות
 קצב - מספר הצעדים בדקה

 אורך הצעד – מציג את אורך הצעדים שלך בזמן אמת
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  פרופילים לשחייה, סקי, ספורט משוטים, גולף ועוד
  

 מעבר לפונקציות הריצה שלהם, שעוני  fenix 5 מציעים גם תכונה מיוחדת
 המסייעת גם באימוני שחייה, סקי, גולף וספורט משוטים, כולל גלישת סאפ
 וחתירה. עבור שחיינים, המכשיר עוקב אחר המרחק, הקצב, מספר תנועות
 החתירה ועוד. מצב Ski/Board מציג מהירות, מרחק וזווית אנכית - בקצות

 אצבעותיך. התכונה המוגדרת עבור ספורט משוטים כוללת את מספר תנועות
 החתירה, קצב תנועות החתירה ואפילו המרחק בין תנועות החתירה. מצב גולף
 מציג את מספר היארדים לחלק הקדמי, האחורי והמרכזי של ה-green עבור כל

 מסלול יחיד שהורדת מ-Garmin Connect - ומוסיף שיפורים דוגמת נתונים
AutoShot זיהוי ,Green View ,(שטחים פתוחים בחבטה ראשונה) סטטיסטיים 

 ומדידה אוטומטית.
 
  

 נווט בחיק הטבע, בדרך שלך
 כל דגם שלfenix 5  מספק ניווט ומעקב מקיף כדי להדריך אותך במעלה ובמורד השביל

 באמצעות יכולות חיישן GPS - ABC (מד גובה, ברומטר ומצפן). מד הגובה המובנה מספק
 נתוני גובה כדי לפקח במדויק על העלייה והירידה, בעוד ניתן להשתמש בברומטר כדי לחזות

 שינויי מזג אוויר באמצעות הצגת מגמות קצרת טווח בלחץ האוויר. המצפן האלקטרוני בעל
 שלושת הצירים שומר על הכיוון שלך, בין אם אתה נמצא בתנועה ובין אם לאו. בנוסף,

.UltraTrac גירוסקופ פנימי משפר את דיוק המיקום (וחיי הסוללה) במצב 
  

 כל כך הרבה דרכים להישאר מחוברים
 הודעות חכמות ב- fenix 5 מאפשרות לך לקבל הודעות דוא"ל, טקסטים והתראות על צג

 השעון שלך - בין אם אתה על שביל הריצה, על מסלול הגולף או פשוט רחוק משולחן
Garmin העבודה שלך. תכונות אחרות כוללות העלאות אוטומטיות לקהילת הכושר המקוונת 

Garmin שלנו, מעקב בזמן אמת ושיתוף במדיה החברתית באמצעות יישומי Connect 
 Connect  ו-Garmin Connect™ Mobile החינמיים שלנו.

  
 

 ברקוד:
753759172114 
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https://connect.garmin.com/
https://buy.garmin.com/en-US/US/prod125677.html

