
Rozmiar 42 x 42 x 13.8 mm 52 x 52 x 17.75 mm 52 x 52 x 17.75 mm

Wyświetlacz Kolorowy 1.2” Kolorowy 1.4"

Materiał soczewki Szkło szafirowe

Przyciski Indukcyjne Indukcyjne Indukcyjne

Paski QuickFit® 20 mm 26 mm 26 mm

Czas pracy baterii 

(wielokrotnego ładowania)

Smartwatch: do 7 dni

GPS: do 18 godzin

GPS i muzyka: do 6 godzin  

GPS w trybie Max Battery: do 32 godzin

Tryb nurkowania: do 30 godzin  

Tryb zegarka z funkcją oszczędzania baterii: do 21 dni 

Głębokość operacyjna 10 ATM 10 ATM 10 ATM

Bezprzewodowy pomiar 

ciśnienia w butlach1
•

Technologia sonarowa 

SubWave™
•

Pomiar głębokościi • • •

Pomiar temperatury wody • • •

Tryb nurkowania 2 • • •

Tryb Gauge 

(głębokościomierz) • • •

CCR(rebreather) • • •

Freediving • • •

Alerty (dźwiękowe + wibracje) • • •

Zmiana pola danych za pomocą 

dwukrotnego stuknięcia (tylko w 

trybie nurkowania)

• • •

Czas przerwy powierzchniowej • • •

Automatyczne wykrywanie 

nurkowania
• • •

Czas do lotu samolotem • • •

Ustawienia konserwatyzmu • • •

Wskaźnik zużycia gazu •

Nitroks • • •

Trymiks •

NA MNIEJSZE NADGARSTKI WIĘKSZY EKRAN KONTROLA POWIETRZA

• •

1Po sparowaniu z nadajnikiem Descent™ T1 (sprzedawany oddzielnie) • 2Tryby nurkowania obejmują tryby nurkowania na jednym rodzaju gazu, 

mieszankach, gauge (głębokościomierz), z rebreatherem , na bezdechu oraz do polowania na bezdechu.

Smartwatch: do 16 dni

GPS: do 48 godzin

GPS i muzyka: do 15 godzin  

GPS w trybie Max Battery: do 96 godzin

Tryb nurkowania: do 80 godzin  

Tryb zegarka z funkcją oszczędzania baterii: do 50 dni 

Kolorowy 1.4"

Smartwatch: do 16 dni

GPS: do 48 godzin

GPS i muzyka: do 15 godzin  

GPS w trybie Max Battery: do 96 godzin

Tryb nurkowania: do 80 godzin  

Tryb nurkowania z Descent T1: do 32 godzin

Tryb zegarka z funkcją oszczędzania baterii: do 50 dni 

FUNKCJE DO 
NURKOWANIA 

WŁAŚCIWOŚCI 
FIZYCZNE

DESCENT™ MK2S DESCENT™ MK2 DESCENT™ MK2i

Szkło szafirowe Szkło szafirowe



Maksymalny % tlenu w butli 100% 100% 100%

Planowanie nurkowań

Rejestr/przegląd nurkowań

Punkt zanurzenia/wynurzenia 

GPS1

Nawigacja powierzchniowa GPS

Pomiar tętna2 podczas 

nurkowania
Kompatybilność z aplikacją 

Garmin Dive™

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Płatności zbliżeniowe3

Odpowiadanie na 

wiadomości/odrzucanie 

połączeń (tylko Android™)

•

•

•

•

•

•

Pamięć muzyczna4 (w tym 

kompatybilność ze Spotify®, 

Deezer i Amazon Music)
• • •

Inteligentne powiadomienia5

Aplikacje ze sklepu Connect IQ™

•

•

•

•

•

•

Monitorowanie 

aktywności2
Kroki, dystans, kalorie, sen, minuty,intensywnej aktywności 

całodobowy pomiar stresu, liczenie powtórzeń, Body Battery™.

Kroki, dystans, kalorie, sen, minuty,intensywnej aktywności 

całodobowy pomiar stresu, liczenie powtórzeń, Body Battery™.

Pulsoksymetr6

Pomiar tętna na nadgarstku2

Pomiar tętna podczas pływania2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wiele systemów 

nawigacji satelitarnych
GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo

Żyroskop

Wysokościomierz 

barometryczny
Zaawansowane pomiary 

treningowe

Funkcje pływackie

Funkcje biegowe

Funkcje rowerowe

Funkcje do gry w golfa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NA MNIEJSZE NADGARSTKI WIĘKSZY EKRAN AIR INTEGRATION

1Pomiar GPS nie działa pod wodą • 2Sprawdź Garmin.com/ataccuracy • 3Aktualne informacje o obsługiwanych krajach, sieci płatniczej i banku wystawiającym można znaleźć na Garmin.com/GarminPay/banks • 4Może wymagać subskrypcji premium w zewnętrznym 

serwisie muzycznym • 5W przypadku sparowania z kompatybilnym smartfonem; sprawdź Garmin.com/ble • 6To nie jest urządzenie medyczne i nie jest przeznaczone do stosowania w diagnozowaniu lub monitorowaniu jakichkolwiek stanów 

chorobowych.; sprawdź Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksymetr nie jest dostępny we wszystkich krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC. • SPOTIFYi logo Spotify są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Spotify AB. Amazon 

Music i wszystkie powiązane loga są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Kroki, dystans, kalorie, sen, minuty,intensywnej aktywności 

całodobowy pomiar stresu, liczenie powtórzeń, Body Battery™.

FUNKCJE DO 
NURKOWANIA 

FUNKCJE 
POWIERZCHNIOWE 

DESCENT™ MK2S DESCENT™ MK2 DESCENT™ MK2i
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RÓŻNYCH TRYBÓW NURKOWANIA 
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PRZED NURKOWANIEM 
Do 12 rodzajów gazu, MOD, Konserwatyzm, Typ wody
GŁÓWNY EKRAN DANYCH
Czas nurkowania, temperatura wody, NDL/TTS, głębokość, rodzaj gazu, głębokość zatrzymania, czas zatrzymania, 
obciążenie tkanek, wskaźnik wznoszenia/opadania, ciśnienie w butli do dwóch butli T1 (tylko Mk2i).
POLE KOMPASU
Kurs, przesunięcie kursu, taśma kompasu, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania
POLE TĘTNA
Procent baterii, tętno, pora dnia, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania, strefa tętna, obciążenie CNS
POLE STOPERA (OPCJONALNIE)
Stoper, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania
POLE CIŚNIENIA W BUTLI (TYLKO MK2i)
Wartości/wykresy ciśnienia w butli, poziom baterii, pozostały czas powietrza, SAC/RMV

PRZED NURKOWANIEM
Do 12 rodzajów gazu, PO2, Konserwatyzm
GŁÓWNY EKRAN DANYCH
Czas nurkowania, temperatura wody, NDL/TTS, głębokość, PO2, rodzaj gazu, głębokość zatrzymania, czas 
zatrzymania, obciążenie tkanek, wskaźnik wznoszenia/opadania, ciśnienie w butli do dwóch butli T1 (tylko Mk2i).
POLE KOMPASU
Kurs, przesunięcie kursu, taśma kompasu, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania
POLE TĘTNA
Procent baterii, tętno, pora dnia, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania, strefa tętna, obciążenie CNS
POLE STOPERA (OPCJONALNIE)
Stoper, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania
POLE DANYCH CIŚNIENIA W BUTLI (TYLKO MK2i)
Wartości/wykresy ciśnienia w butli, poziom baterii, pozostały czas powietrza, SAC/RMV

PRZED NURKOWANIEM
Do 12 rodzajów gazu, Low Set Point, High Set Point
GŁÓWNY EKRAN DANYCH
Czas nurkowania, temperatura wody, NDL/TTS, głębokość, set point, gaz rozcieńczający, wskaźnik OC/CC, głębokość     
zatrzymania, czas zatrzymania, obciążenie tkanek, wskaźnik wynurzania, ciśnienie w butli do dwóch butli T1 (tylko 
Mk2i)
POLE KOMPASU
Kurs, przesunięcie kursu, taśma kompasu, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania
POLE TĘTNA
Procent baterii, tętno, pora dnia, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania, strefa tętna, obciążenie CNS
POLE STOPERA(OPCJONALNIE)
Stoper, NDL/TTS, głębokość, czas nurkowania
POLE DANYCH CIŚNIENIA W BUTLI (TYLKO MK2i)
Wartości/wykresy ciśnienia w butli, poziom baterii

PRZED NURKOWANIEM
Typ wody
GŁÓWNY EKRAN DANYCH
Stoper, czas nurkowania, głębokość, temperatura wody, maksymalna głębokość, średnia głębokość, wskaźnik 
wznoszenia/opadania, ciśnienie w butli do dwóch butli T1 (tylko Mk2i).
POLE KOMPASU
Kurs, przesunięcie kursu, taśma kompasu, temperatura wody, głębokość, czas nurkowania
POLE TĘTNA
Procent baterii, tętno, pora dnia, temperatura wody, głębokość, czas nurkowania, strefa tętna
POLE STOPERA (OPCJONALNIE)
Stoper, temperatura wody, głębokość, czas nurkowania
POLE CIŚNIENIA W BUTLI (TYLKO MK2i)
Wartości/wykresy ciśnienia w butli, poziom baterii, pozostały czas powietrza, SAC/RMV

PRZED NURKOWANIEM
Typ wody, alert czasu powierzchniowego
GŁÓWNY EKRAN DANYCH
Czas nurkowania, temperatura wody, głębokość, maksymalna głębokość, tętno, tempo wynurzania/opadania
EKRAN POWIERZCHNIOWY 1
Czas na powierzchni, czas ostatniego nurkowania, ostatnia głębokość nurkowania, ostatnia temperatura wody
EKRAN POWIERZCHNIOWY 2
Pora dnia, tętno
EKRAN POWIERZCHNIOWY 3
Mapa

PRZED NURKOWANIEM
Typ wody, alert czasu powierzchniowego 
GŁÓWNY EKRAN DANYCH
Czas nurkowania, temperatura wody, głębokość, maksymalna głębokość
EKRAN POWIERZCHNIOWY 1
Czas na powierzchni, czas ostatniego nurkowania, ostatnia głębokość nurkowania, ostatnia temperatura wody
EKRAN POWIERZCHNIOWY 2
Pora dnia, tętno
EKRAN POWIERZCHNIOWY 3
Mapa



Wysokiej czułości odbiorniki danych GPS i GLONASS 

lokalizują miejsce rozpoczęcia i zakończenia nurkowania.

Wbudowany, trzyosiowy kompas zapewnia łatwą nawigację pod 

powierzchnią wody. Jeśli potrzebujesz kompasu podczas nurkowania, 

poręczna funkcja podwójnego kliknięcia na ekran ułatwia szybką zmianę 

wyświetlanego pola danych.

Zapisuj, przeglądaj i udostępniaj zapisane nurkowania za pomocą 

aplikacji Garmin Dive.  Nawiązuj kontakty z innymi użytkownikami i 

udostępniaj informacje o nurkowaniu znajomym. Przeglądaj historię 

swoich nurkowań. Dostępne na kompatybilnym urządzeniu mobilnym.

Wybieraj spośród tysięcy aplikacji w sklepie Connect IQ, aby 

spersonalizować kompatybilne urządzenie Garmin za pomocą 

konfigurowalnych tarcz zegarka, widżetów i pól danych.1

1 Funkcje pobrane z Connect IQ nie są dostępne podczas nurkowania. 

Descent™Mk2i może sprawdzać Twój poziom gazu, gdy jest sparowany z 

nadajnikiem Descent™ T1 (sprzedawany oddzielnie). Nadajnik monitoruje 

ciśnienie w maksymalnie 5 butlach oraz przesyła je do komputera nurkowego za 

pomocą technologii sonarowej SubWave™. Podczas nurkowania będziesz 

mógł zobaczyć na swoim nadgarstku czas pozostały do końca nurkowania, 

zużycie gazu i inne informacje.

ANT+

NAD WODĄ

ANT+

SONAR

POD WODĄ

Niezależnie od tego, czy nurkujesz rekreacyjnie, czy 

profesjonalnie, możesz użyć komputera nurkowego do 

wygodnego zaplanowania następnego nurkowania.

ODKRYWAJ ŚWIAT POD I NAD 
POWIERZCHNIĄ WODY

FUNKCJE DO NURKOWANIA 

APLIKACJA GARMIN DIVE™ CONNECT IQ™
GPS NA POWIERZCHNI

INTEGRACJA DANYCH POWIETRZAKIERUNEK POD WODĄZAPLANUJ NASTĘPNE NURKOWANIE NA SWOIM 

NADGARSTKU


