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Informacja o nowym produkcie

Descent™ Mk1
Innowacyjny komputer nurkowy z powierzchniowym GPS 
Nowy Garmin Descent Mk1 to pierwszy komputer nurkowy w postaci eleganckiego zegarka z zaawansowanymi 
funkcjami nurkowymi, powierzchniowym GPS i kolorowymi mapami. Możesz planować swoje nurkowanie 
bezpośrednio w zegarku oraz automatycznie oznaczać punkty zanurzenia i wynurzenia2. Obsługa trybu nurkowania 
na jednej mieszance (w tym nitrox i trimix), na wielu mieszankach, z głębokościomierzem lub na bezdechu. Tryb 
nurkowania uruchamia się w Descent Mk1 automatycznie po zanurzeniu. Zegarek jest wzmocniony, spełnia kryteria 
nurkowania do 100 metrów wg normy EN13319 oraz jest wyposażony w elektroniczny kompas 3D zapewniający 
bezpieczną nawigację w każdych warunkach. Konfigurowalne powiadomienia dźwiękowe i wibracyjne zapewniają 
informacje i bezpieczeństwo przez cały czas zanurzenia. Poza najlepszymi funkcjami nurkowymi, Descent Mk1 
oferuje pełen zestaw funkcji multisportowych, w tym aplikacje do sportów wodnych i nadgarstkowy pomiar tętna.
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NOWOŚĆ WZMOCNIONA OBUDOWA

Kompaktowy komputer nurkowy w postaci eleganckiego zegarka w kopercie ze stali lub tytanu,

wyposażonego w jasny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala z odpornym na zarysowania szkłem 

szafirowym, jasnym podświetleniem oraz intuicyjną obsługą. 

NOWOŚĆ
AUTOMATYCZNY DZIENNIK 

NURKOWAŃ

Automatyczny dziennik pozwala zapisywać i przechowywać dane z 10,000 nurkowań, łącznie z 

lokalizacją punktów zanurzenia i wynurzenia2. Dane te można udostępniać online przez serwis Garmin 

Connect™.

NOWOŚĆ POWIERZCHNIOWY GPS
Odbiornik GPS i GLONASS o wysokiej czułości umożliwia zaznaczenie pozycji zanurzenia i wynurzenia w 

ramach nawigacji powierzchniowej2.

NOWOŚĆ
ZAAWANSOWANE 

CZUJNIKI

Najlepsze pomiary dzięki wbudowanym czujnikom takim jak 3-osiowy kompas, żyroskop, termometr,

głębokościomierz, wysokościomierz barometryczny, odbiornik GPS i GLONASS oraz nadgarstkowy 

pomiar tętna Elevate®.

PLANOWANIE 

NURKOWANIA W ZEGARKU
Intuicyjne planowanie nurkowania bezpośrednio na urządzeniu.

LICZNE TRYBY 

NURKOWANIA

Wybieraj spośród licznych trybów nurkowania, m.in. na jednej mieszance, na wielu mieszankach, z 

głębokościomierzem lub na bezdechu

BEZPIECZEŃSTWO NURKA Timer odliczający czas do lotu samolotem na tarczy zegarka i automatyczne alerty bezpieczeństwa.

ALERTY DŹWIĘKOWE I 

WIBRACYJNE
Konfigurowalne powiadomienia dźwiękowe i wibracyjne zapewniają informacje i bezpieczeństwo.

INTERFEJS NURKOWY

Intuicyjny interfejs nurkowy wyświetla głębokość, głębokość, czas nurkowania, temperatura wody, 

tempo zanurzania/wynurzania, dane o mieszance, czas bezdekompresyjny, informacje o przystanku na 

dekompresję i inne dane.

KONFIGUROWALNY 

KONSERWATYZM

Pozwala na konfigurację, by dostosować limity bezpiecznego nurkowania do swoich możliwości, 

doświadczenia i kondycji.

NURKOWANIE DO 100M Spełnia kryteria nurkowania do 100 metrów wg normy EN13319

NOWOŚĆ
NADGARSTKOWY POMIAR 

TĘTNA

Elevate – nadgarstkowa technologia monitorowania tętna pozwala kontrolować puls przez cały dzień i 

noc – bez konieczności zakładania dodatkowego pasa. 

NOWOŚĆ
LICZNE AKTYWNOŚCI

SPORTOWE

Zawiera fabrycznie wgrane profile aktywności do wszelkich sportów i przygód – m.in. do pływania, 

biegania, kolarstwa, narciarstwa, wioślarstwa i innych dyscyplin.

CZAS PRACY BATERII
Do 21 dni w trybie zegarka, do 12 dni w trybie smartwatch, do 40 godzin w trybie nurkowania i do 20 

godzin w trybie GPS (w zależności od ustawień).

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:



Spersonalizuj zegarek Descent Mk1 za pomocą 

bezpłatnych dodatków Connect IQ. Możesz 

zmienić tarczę zegarka, dodać pola danych oraz 

pobrać aplikacje i widgety, które pozwolą na 

szybki odczyt informacji.

APLIKACJE WIDGETY POLA DANYCH
TARCZE 

ZEGARKA

APLIKACJA GARMIN CONNECT™ MOBILE:

Dołącz do globalnej społeczności użytkowników Garmin, którzy śledzą i udostępniają swoje aktywności

Zobacz pełen obraz swoich aktywności. Dzięki połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin Connect Mobile możesz przeglądać i udostępniać 

aktywności zanim wrócisz do cywilizacji.

Podsumowanie Głębokość/Tętno
Podsumowanie 

nurkowania
Szczegóły dnia Mój Dzień

Aplikacja Face-It™:

Spersonalizuj tarczę swojego zegarka dzięki 

dowolnemu zdjęciu z urządzenia mobilnego.

Aplikacja Face It pozwala na spersonalizowanie tarczy 

zegarka za pomocą zdjęcia z urządzenia mobilnego. 

Pobierz bezpłatną aplikację, wybierz zdjęcie, dodaj 

wskazówki zegara i ustaw tarczę w swoim zegarku. 

Zdjęcie z ostatniego nurkowania na rafie? A może 

panorama z wycieczki górskiej? Dzięki aplikacji Face It 

twój zegarek nabierze osobistego charakteru.



PORÓWNANIE PRODUKTÓW:
Descent Mk1

Srebrny z czarnym paskiem

Descent Mk1

Szary z tytanową bransoletą DLC

Wielkość tarczy 51 mm 51 mm

Rozmiar wyświetlacza, rozdzielczość
1.2”

240 x 240

1.2”

240 x 240

Odporne na zarysowania szkło szafirowe • • 

Wodoszczelność 10 ATM (100 metrów)3 • • 

Głębokościomierz • • 

Maksymalna głębokość nurkowania 100M (EN13319) 100M (EN13319)

Tryby nurkowania z jedną, z wieloma mieszankami, z 

głębokościomierzem, APNEA, tryb polowania APNEA
• • 

Obsługa Nitrox & Trimix • •

Automatyczny start/koniec nurkowania • • 

Konfigurowalny limit czasu zakończenia nurkowania
tak

20 s na 10 m

tak

20 s na 10 m

Przystanek bezpieczeństwa
tak (konfigurowalne: wyłączone / 3 

min / 5 min)

tak (konfigurowalne: wyłączone / 3 

min / 5 min)

Czas do lotu samolotem tak (z 24-godzinnym odliczaniem) tak (z 24-godzinnym odliczaniem)

Planowanie nurkowań

tak (podstawowy limit 

bezdekompresyjny + planowanie 

dekompresji z wieloma mieszankami)

tak (podstawowy limit 

bezdekompresyjny + planowanie 

dekompresji z wieloma mieszankami)

Automatyczne zapisywanie pozycji zanurzenia i 

wynurzenia
• • 

Synchronizacja rejestru nurkowań z Garmin Connect™ i 

Garmin Connect™ Mobile
• • 

Alarmy dźwiękowe i wibracyjne dla tempa wynurzania, 

PO2, CNS/OTU, limitu bezdekompresyjnego, 

dekompresji i zmiany gazu. 
• • 

3-osiowy kompas nurkowy • • 

Connect IQ™ • • 

Kompatybilność z paskami QuickFit 26 • • 

DOSTĘPNE WARIANTY:

Descent™ Mk1 Opis: Part number: UPC: RRP:

Srebrny z czarnym paskiem 010-01760-10 753759186890 €999.99

Zawiera: Descent Mk1, dodatkowy długi pasek, kabel do ładowania i transmisji danych, instrukcje.

Szary z tytanową bransoletą DLC 010-01760-11 753759186906 €1,499.99

Zawiera: Descent Mk1 Titanium, czarny silikonowy pasek do nurkowania (zawiera dodatkowy długi 

pasek), kabel do ładowania i transmisji danych, instrukcje.

OPAKOWANIA:

Wymiary opakowania (Szer. x Wys. x Gł.): 10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Waga opakowania:
z czarnym paskiem = 363 g 

z tytanową bransoletą = 499 g

Wymiary opakowania zbiorczego (Szer. x 

Wys. x Gł.):
31.5 x 31.5 x 32.0 cm

Waga opakowania zbiorczego:
z czarnym paskiem = 11.8 kg 

z tytanową bransoletą = 15.4 kg

Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 27



DANE FIZYCZNE:

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 51.0 x 51.0 x 17.8 mm/ 5.1 cm x 5.1 cm x 1.78 cm

Rozmiar wyświetlacza: 1.2”

Rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 240

Rodzaj wyświetlacza: Czytelny w słońcu, transfleksyjny ekran memory-in-pixel (MIP)

Paski QuickFit® Tak (26mm) – zawiera standardowy i długi pasek silikonowy

Waga:

Stalowy z paskiem silikonowym: 101g

Tytanowy z paskiem silikonowym: 94g

Tytanowy z tytanową bransoletą: 145g

Rodzaj baterii: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Czas pracy na baterii:
Do 21 dni w trybie zegarka, do 12 dni w trybie smartwatch, do 40 godzin w trybie nurkowania i do 

20 godzin w trybie aktywności GPS/HR /, do 30 godzin w trybie UltraTrac

Wodoszczelność:
10 ATM

(100 metrów wg EN13319)3

Łączność: Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi®

Wbudowana pamięć: 16 GB

SOCIAL MEDIA:
Podziel się informacją o zegarkach Descent w mediach społecznościowych. Do postu dodaj zdjęcie i link do produktu na stronie.

Descent Mk1, stworzony dla tych, którzy 

nie boją się pełnego zanurzenia. Pierwszy

komputer nurkowy z GPS od @garmin.

(dodaj zdjęcie i link do produktu)

Descent Mk1, stworzony dla tych, którzy nie boją się 

pełnego zanurzenia. Pierwszy komputer nurkowy z GPS od 

Garmin. Niezależnie czy nurkujesz z butlą czy bez,

oddychasz nitroxem, trimixem, czy wstrzymujesz oddech

— Descent Mk1 to intuicyjny, wielofunkcyjny komputer 

nurkowy na który czekałeś.

(dodaj zdjęcie i link do produktu)

VIRB® ULTRA 30

Czy twoja kamera to potrafi? VIRB Ultra 30 

pokaże jak daleko, szybko i wysoko 

dotarłeś. Ta wodoszczelna3 kamera o 

wysokiej rozdzielczości rejestruje filmy 

4K/30fps z nakładkami danych GPS a także 

umożliwia sterowanie głosowe.

Part Number: 010-01529-04 
UPC: 753759160982
RRP: €429.99

HRM-Tri

Pasek HRM-Tri zapisuje dane tętna gdy 

jesteś pod wodą, a następnie przesyła je 

do zegarka, gdy się wynurzysz. Pasek 

jest miękki, obudowa zaokrąglona, a 

szwy niemal niedostrzegalne – dzięki 

temu HRM-Tri jest wygodny także poza 

wodą.

Part number: 010-10997-09
UPC: 753759108816
RRP: €129.99

CZUJNIK DYNAMIKI BIEGU

Możesz łatwo przymocować czujnik dynamiki 

biegu do pasa spodni i mierzyć wszelkie 

parametry potrzebne, by codziennie 

poprawiać wyniki. Pozwala on biegać bez 

piersiowego pasa do pomiaru tętna. Po 

sparowaniu z kompatybilnym smartwatchem 

po prostu przymocuj go w pasie i zacznij 

trening.

Part Number: 010-12520-00
UPC: 753759175528
RRP: €69.99

KOMPATYBILNE AKCESORIA:



Więcej informacji o kompatybilnych akcesoriach na stronie Garmin.com.

PASKI QUICKFIT® 26 Paski QuickFit 26 (26 mm) pozwalają w mgnieniu oka zmienić wygląd zegarkaDescent Mk1. Dzięki 

łatwym do wymiany, bezpiecznym paskom dopasujesz styl do każdej okazji i aktywności.

Opis: Part number: UPC: RRP:

Czarny silikonowy

Niebieski silikonowy

Żółty silikonowy

Czerwony silikonowy

Błękitny silikonowy

Brązowy skórzany

Stalowoszary stal nierdzewna

Szary tytanowy DLC NOWOŚĆ

010-12517-00

010-12517-01

010-12517-02

010-12517-03

010-12517-04

010-12517-05

010-12580-00

753759166984

753759166991

753759167004

753759167011

753759167028

753759167035

753759186869

€49.99

€49.99

€49.99

€49.99

€79.99

€199.99

€229.99

Uwaga: Szary pasek tytanowy DLC (010-12580-00) i czarny silikonowy pasek nurkowy(010-12579-00) są jedynymi paskami QuickFit 26 rekomendowanymi 

do nurkowania.

1 Więcej informacji na Garmin.com/ataccuracy
2 Uwaga: lokalizacja GPS nie jest dostępna pod wodą – działa wyłącznie nad powierzchnią wody
3 Więcej informacji na Garmin.com/waterrating

Part number: UPC: RRP: Opis:

Kabel do ładowania i 

transmisji danych
010-12579-01 753759186852 €24.99

Ładuj urządzenie i przesyłaj dane przez port USB w 

komputerze. Kabel może być też używany z opcjonalną 

ładowarką sieciową (sprzedawana osobno).

Czarny silikonowy pasek do 

nurkowania (zawiera 

dodatkowy długi pasek)

010-12579-00 753759186845 €54.99
Zawiera pasek QuickFit 26 ze sprzączką oraz dodatkowy 

długi pasek.

KOMPATYBILNE AKCESORIA:


