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INFORMACJA MARKETINGOWA 

DESCENT™ G1 SERIES Komputer nurkowy i smartwatch 

OPIS PRODUKTU: 

Seria Descent G1 powstała z myślą pasjonatach nurkowania. Oferuje ona wytrzymałe komputery nurkowe, dedykowane wielu rodzajom tej

aktywności, w tym nurkowaniu rekreacyjnemu, technicznemu, łowiectwu podwodnemu czy freedivingowi. Urządzenia z serii Descent G1 są

wyposażone w GPS, który pomaga oznaczać punkty zanurzenia i wynurzenia. Po sparowaniu z aplikacją Garmin Dive™1 można przesyłać,

udostępniać i przeglądać dane z nurkowania, oraz zapisywać współrzędne ulubionych spotów bezpośrednio na nadgarstku. Urządzenia z serii

Descent G1 spełniają również funkcję sportowych smartwatchy z wbudowanymi aplikacjami do aktywności zarówno na wodzie, takich jak windsurfing

czy SUP, jak również na lądzie - m.in do kolarstwa górskiego czy biegania. Zegarek umożliwia też otrzymywanie inteligentnych powiadomień2 na

nadgarstku, płatności zbliżeniowe Garmin Pay™3 i personalizowanie urządzenia dzięki zawartości sklepu Connect IQ. Nadgarstkowe monitorowanie

tętna, aktywności i snu4 ułatwia monitorowanie swojego zdrowia i kondycji. Model Descent G1 Solar wyposażono w soczewkę do ładowania

słonecznego, co pozwoli na dłuższe odkrywanie świata bez konieczności ładowania - do 25 godzin w trybie nurkowania, 124 dni w trybie

smartwatcha* i 39 godzin w trybie GPS**.

Descent G1 Descent G1 Solar

*Przy całodziennym noszeniu, w tym przez 3 godziny dziennie na zewnątrz w warunkach 50 000 luksów

**Ładowanie słoneczne jedynie podczas noszenia zegarka w warunkach 50 000 luksów

PREZENTACJA 
NOWEGO PRODUKTU 



ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O 
WYTRZYMAŁOŚCI 

Wodoszczelność sięgająca 100 metrów, szafirowa soczewka i zgodność z normami MIL-STD-810.

UNIKALNY DESIGN Wyświetlacz o wysokim kontraście i wyjątkowa konstrukcja, które przykuwają wzrok

ŁADOWANIE SŁONECZNE
Urządzenie Descent G1 Solar ma soczewkę solarną, dzięki czemu można dłużej eksplorować świat - do 
25 godzin w trybie nurkowania, 124 dni w trybie smartwatcha i 39 godzin w trybie GPS. 

TRYBY NURKOWANIA
Wiele trybów nurkowania dla nurkowań na mieszankach jedno- i wielogazowych (w tym z użyciem 
nitroxu i trimixu), tryb gauge, nurkowania na bezdechu, polowania na bezdechu czy nurkowania z 
rebreatherem z obiegiem zamkniętym.

POWIERZCHNIOWY MULTI-GNSS Zapisuj punkty zanurzenia i wynurzenia za pomocą zaawansowanej łączności satelitarnej.

ZAPISYWANIE NURKOWAŃ Zapisuj i przeglądaj dane z maksymalnie 200 nurkowań i udostępniaj je za pomocą aplikacji Garmin Dive1.

KOMPAS NURKOWY Łatwa nawigacja poniżej linii wody dzięki wbudowanemu 3-osiowemu kompasowi.

DANE O PŁYWACH
Bądź na bieżąco z warunkami panującymi na oceanie, aby móc złapać idealną falę. Wystarczy sparować 
zegarek z kompatybilnym smartfonem. 

SURFLINE
Po połączeniu z aplikacją Garmin Connect™ w kompatybilnym smartfonie można sprawdzić informacje takie 
jak pływy, wysokość fal, wiatr i ocenę warunków surfingowych na najbliższych spotach do nurkowania.

KONFIGUROWALNE TRYBY 
NURKOWANIA

Dodaj dodatkowe ekrany zawierające interesujące elementy dla każdego trybu nurkowania.

KOMPATYBILNY Z INREACH®
Możliwość połączenia zegarka z komunikatorami satelitarnymi inReach5 i futerałem do nurkowania inReach 
(sprzedawane oddzielnie).

WBUDOWANE APLIKACJE SPORTOWE
Korzystaj z wgranych profili aktywności, takich jak bieganie, bieganie w terenie, pływanie, jazda na rowerze, 
wędrówki, wiosłowanie, jazda na nartach, gra w golfa i wiele innych.

WIEK SPRAWNOŚCIOWY
Funkcja ta wykorzystuje wiek rzeczywisty, tygodniową intensywną aktywność fizyczną i tętno spoczynkowe, 
aby oszacować, czy Twoje ciało jest młodsze czy starsze od Twojego wieku metrykalnego. Możesz też 
skorzystać z porad, które pozwolą Ci obniżyć swój wiek sprawnościowy.

CZAS REGENERACJI 
Po każdym treningu funkcja czasu regeneracji pozwala określić, kiedy użytkownik będzie gotowy do 
kolejnego ciężkiego treningu. Uwzględnia ona nawet intensywność treningu i czynniki takie jak stres, 
codzienna aktywność i sen.

CODZIENNE WSKAZÓWKI 
TRENINGOWE

W celu uzyskania wskazówek treningowych uwzględniających Twój poziom sprawności fizycznej, sprawdzaj 
codzienne sugestie dotyczące biegania w oparciu o aktualne obciążenie treningowe i stan zdrowia. 

OCENA JAKOŚCI SNU I 
ZAAWANSOWANE 
MONITOROWANIE SNU

Zapoznaj się z pełnym obrazem swojego snu z podziałem na fazy snu lekkiego, głębokiego i REM. 
Wyświetl wszystko na specjalnym widżecie, który przedstawia ocenę jakości snu i inne przydatne 
informacje.

MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI 
Dzięki udoskonaleniom wprowadzonym na podstawie wytycznych CDC i WHO można teraz 
dowiedzieć się, kiedy i podczas jakiej aktywności zdobyto tzw. minuty intensywnej aktywności 
każdego dnia.

MONITOROWANIE 
ENERGII BODY 
BATTERY™

Śledź poziom energii swojego organizmu, aby znaleźć najlepsze pory na aktywność i odpoczynek.

FUNKCJE ZDROWIA KOBIET
Aplikacja Garmin Connect™ umożliwia śledzenie cyklu menstruacyjnego lub ciąży. Rejestruj 
objawy i uzyskaj informacje na temat ćwiczeń i odżywiania oraz wiele innych informacji.

NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA
Zegarek przez cały czas mierzy tętno6 i ostrzega, gdy jest ono zbyt wysokie lub zbyt niskie podczas 
spoczynku. Pomaga również ocenić, jak ciężko pracujesz podczas aktywności - funkcja działa nawet w 
trakcie pływania.

INTELIGENTNE POWIADOMIENIA 
Po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem możesz odbierać wiadomości e-mail, SMS-y i inne 
powiadomienia bezpośrednio na nadgarstku.

FUNKCJE ŚLEDZENIA I 
BEZPIECZEŃSTWA

Po sparowaniu zegarka z telefonem bieżącą lokalizację można wysyłać do kontaktów ręcznie lub -
podczas wybranych aktywności na świeżym powietrzu - automatycznie dzięki wbudowanemu 
mechanizmowi wykrywania wypadków7.

SKLEP CONNECT IQ™
Wybieraj własne tarcze zegarka, dodawaj pola danych oraz pobieraj aplikacje i widżety ze sklepu Connect IQ 
na swoim kompatybilnym smartfonie.

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE 
GARMIN PAY™

Płać szybko i wygodnie dzięki płatnościom zbliżeniowym Garmin Pay3 u współpracujących partnerów.

NOWOŚĆ

PREZENTACJA 
NOWEGO PRODUKTU 

INFORMACJA MARKETINGOWA

DESCENT™ G1 SERIES Komputer nurkowy i smartwatch 

UWAGA: Funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach.

KLUCZOWE FUNKCJE:

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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SCHEDULE B: 8517620050

HTS: 8517.62.0090

KONFIGURACJE PRODUKTÓW: 

SERIA DESCENT G1

TRYBY 
NURKOWANIA

WSPÓŁRZĘDNE NA 
POWIERZCHNI

MOŻLIWOŚĆ 
PERSONALIZACJI

KOMPATYBILNY Z 
INREACH®

APLIKACJE 
SPORTOWE

NADGARSTKO
WY CZUJNIK 

TĘTNA

ŁADOWANIE 
SŁONECZNE

DIVE MODES (DESCENT G1 SOLAR ONLY)

Descent G1 Descent G1 Solar Descent Mk2S Descent Mk2i

Materiał soczewki Sapphire Crystal Power Sapphire Domed sapphire crystal Domed sapphire crystal

Wyświetlacz

Rozmiar, rozdzielczość, rodzaj

Niestandardowa konstrukcja z dwiema szybkami

0,9" x 0,9" (23 x 23 mm); 176 x 176 pikseli 

Monochromatyczny, czytelny w świetle 

słonecznym, transflektywny memory-in- pixel

(MIP)

Niestandardowa konstrukcja z dwiema szybkami

0,9" x 0,9" (23 x 23 mm); 176 x 176 pikseli 

Monochromatyczny, czytelny w świetle słonecznym, 

transflektywny memory-in- pixel (MIP)

Średnica 1,2" (30,4 mm)

240 x 240 pikseli

Kolorowy, czytelny w świetle słonecznym, 

transreflektywny memory-in-pixel (MIP)

Średnica 1,4" (35,56 mm)

280 x 280 pikseli

Kolorowy, czytelny w świetle 

słonecznym, transreflektywny memory-

in-pixel (MIP)

Czas pracy baterii

Tryb nurkowania: Do 25 

godz. 

Tryb smartwatcha: Do 21 

dni

Tryb nurkowania: Do 25 godz. 

Tryb smartwatcha: Do 21 dni/ 4 

miesiące z ładowaniem słonecznym*

Tryb nurkowania: Do 30 godz. 

Tryb smartwatcha: Do 7 dni

Tryb nurkowania: Do 80 

godz. Tryb smartwatcha: Do 16 

dni

Paski QuickFit® Kompatybilny z paskami QuickFit 22 Paski QuickFit 22 w zestawie Paski QuickFit 20 w zestawie Paski QuickFit 26 w zestawie

Ekstradługi pasek w zestawie • • •
Ładowanie słoneczne •
Funkcje sonarowe

SubWave
•

Możliwość sparowania z transmitterem 

DescentT1
•

Wiele trybów nurkowania • • • •
Podwodny kompas • • • •
Kompatybilność z aplikacją Garmin

Dive
• • • •

Wbudowane aplikacje sportowe • • • •
Nadgarstkowy pomiar tętna • • • •
Czujnik aklimatyzacji PulseOx • • • •
Płatności zbliżeniowe Garmin Pay™ • • • •
Personalizacja ze sklepem Connect IQ™ • • • •
Zdolność do pracy na głębokości 10 ATM • • • •
Animowane treningi na ekranie • •
Przechowywanie muzyki • •
Mapy • •

PORÓWNANIE PRODUKTÓW:

*Przy całodziennym noszeniu, w tym przez 3 godziny dziennie na 

zewnątrz w warunkach 50 000 luksów 
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RRP:

Kod CN EUR GBP NOK SEK DKK FIN EUR

85176200 549.99 5 899 5 899 4 299 569

ZAWIERA KRAJ POCHODZENIA

Descent G1, kabel do ładowania/przesyłania danych, dokumentacja Wykonano na Tajwanie

OPIS SKU UPC

Descent G1 - Slate Gray 010-02604-10 753759283445

Descent G1 - Powder Gray 010-02604-11 753759283452

RRP:

Kod CN EUR GBP NOK SEK DKK FIN EUR

85176200 649.99 6 999 6 999 5 049 669

ZAWIERA KRAJ POCHODZENIA

Descent G1, kabel do ładowania/przesyłania danych, dokumentacja Wykonano na Tajwanie

OPIS SKU UPC

Descent G1 Solar – Black 010-02604-12 753759283469

Descent G1 Solar - Hurricane Blue 010-02604-13 753759283476

INFORMACJA MARKETINGOWA

DESCENT™ G1 SERIES Komputer nurkowy i smartwatch 
PREZENTACJA 

NOWEGO PRODUKTU 



Descent G1 Descent G1 Solar

Wymiary
(WxHxD):

45.5 x 45.5 x 15.2 (mm) 45.5 x 45.5 x 15.2 (mm)

Materiał soczewki: Sapphire Crystal Power Sapphire

Materiał bezela: Polimer wzmocniony włóknami Polimer wzmocniony włóknami

Materiał koperty: Polimer wzmocniony włóknami Polimer wzmocniony włóknami

Wyświetlacz
Rozmiar, rozdzielczość, rodzaj

Niestandardowa konstrukcja z dwiema szybkami

0,9" x 0,9" (23 x 23 mm); 176 x 176 pikseli Monochromatyczny, czytelny w świetle 

słonecznym, transreflektywny memory-in- pixel (MIP)

Niestandardowa konstrukcja z dwiema szybkami

0,9" x 0,9" (23 x 23 mm); 176 x 176 pikseli Monochromatyczny, czytelny w świetle słonecznym, 

transreflektywny memory-in- pixel (MIP)

Paski:

W zestawie silikonowe paski do zegarków. 

Długość paska regulacyjnego: 123,9 mm  

Długość paska z zapięciem: 95,8 mm

Całkowita długość pasków: 219,7 mm

W zestawie silikonowe paski do zegarków. 

Długość paska regulacyjnego: 123,9 mm  

Długość paska z zapięciem: 95,8 mm

Całkowita długość pasków: 219,7 mm 

Długość ekstra długiego paska: 263 mm

Obwód nadgarstka: Pasuje na nadgarstki o obwodzie 128-224 mm
Pasuje na nadgarstki o obwodzie 128-224 mm  

(z ekstrdługim silikonowym paskiem: 128-373 mm)

Waga: 61 g 66 g

Rodzaj baterii: Wewnętrzna bateria litowo-jonowa z możliwością ładowania Wewnętrzna bateria litowo-jonowa z możliwością ładowania

Czas pracy baterii:

Tryb nurkowania: Do 25 godz.

Smartwatch: do 21 dni

Tryb oszczędzania baterii: Do 48 dni

GPS: do 26 godzin

Tryb GPS Max Battery: Do 56 godzin

Aktywność Expedition GPS: Do 27 dni

Tryb nurkowania: Do 25 godz.

Smartwatch: do 21 dni/4 miesięcy z baterią słoneczną *.

Tryb oszczędzania baterii: Do 48 dni/nieograniczony przy zasilaniu energią słoneczną* 

GPS: do 26 godzin/39 godzin przy zasilaniu energią słoneczną **

Tryb GPS Max Battery: Do 56 godzin/nieograniczony przy zasilaniu energią słoneczną**  

Aktywność Expedition GPS: Do 27 dni/nieograniczony przy zasilaniu energią słoneczną*

Wodoszczelność: Nurkowanie do 100 m Nurkowanie do 100 m

Technologie 

bezprzewodowe:
Technologie BLUETOOTH SMART i ANT+ Technologie BLUETOOTH SMART i ANT+

SPECYFIKACJA FIZYCZNA

*Przy całodziennym noszeniu, w tym przez 3 godziny dziennie na zewnątrz w warunkach 50 000 luksów 

**Ładowanie słoneczne jedynie podczas noszenia zegarka w warunkach 50 000 luksów 

Descent G1 Descent G1 Solar

Wymiary:

(WxHxD)
4.4” x 4.4” x 3.1” (112 x 112 x 79.5 mm) 4.4” x 4.4” x 3.1” (112 x 112 x 79.5 mm)

Waga: 6.3 oz (178 g)
6.9 oz (196 g) 

Wymiary opakowania zbiorczego:

(WxHxD)
14.4" W x 14.25" H x 14.4" D (367 x 362 x 367 mm) 14.4" W x 14.25" H x 14.4" D (367 x 362 x 367 mm)

Waga opakowania zbiorczego: 18.1 lbs (8.2 kg) 19.6 lbs (8.9 kg) 

Liczba w opakowaniu zbiorczym: 36 36

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA:
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PRZEGLĄD KOMPATYBILNYCH APLIKACJI:

GARMIN DIVE™

Zainstaluj aplikację Garmin Dive na kompatybilnym smartfonie lub tablecie  i przechowuj dane o wszystkich swoich nurkowaniach w jednym miejscu. 

Można dodawać także szczegółowe notatki, np. o tym, jaki sprzęt był używany czy kto uczestniczył w nurkowaniu.

Analizuj każde 
nurkowanie

Po sparowaniu z 
komputerem nurkowym 
Descent użytkownik może 
wyświetlić szczegółową 
analizę każdej czynności 
podczas nurkowania, w 
tym maksymalną 
głębokość, czas 
przebywania na dnie, 
punkty zanurzenia i 
wynurzenia oraz inne 
informacje.

Zapisuj swoje 
nurkowania

Ręcznie zapisuj 
szczegółowe 
informacje i 
statystyki 
dotyczące 
każdego 
nurkowania. 
Można także 
znaleźć nowe 
miejsca nurkowe 
do zbadania.

Śledź swój sprzęt

Do swojego 
rejestru nurkowań 
dodawaj różne 
rodzaje sprzętu 
używanego 
podczas każdego 
z nich. Zapisywać 
można szeroki 
zakres sprzętu, w 
tym np. buty, 
rękawice, 
skafandry mokre 
czy suche.

Funkcja Explore

Skorzystaj z 
narzędzia 
Explore, aby 
znaleźć ponad 
4000 miejsc do 
nurkowania na 
całym świecie i 
sprawdzić ich 
popularność.

Automatyczna 

synchronizacja
Sparuj aplikację z 
urządzeniem 
Descent, aby 
automatycznie 
synchronizować i 
przesyłać 
informacje o 
swoich 
nurkowaniach.

INFORMACJA MARKETINGOWA

DESCENT™ G1 SERIES Komputer nurkowy i smartwatch 
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Więcej informacji o kompatybilnych aplikacjach można znaleźć na stronach produktów 

pod adresem Garmin.com.

INNE KOMPATYBILNE APLIKACJE:

GARMIN CONNECT™

AKTYWNOŚĆ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Aplikacja Garmin Connect w wersji mobilnej lub 

internetowej to narzędzie do monitorowania, analizowania i 

udostępniania danych na temat zdrowia i aktywności 

zarejestrowanych przez sparowane urządzenie Garmin.

SKLEP CONNECT IQ™

SKLEP, DZIĘKI KTÓREMU SPERSONALIZUJESZ 

SWOJE URZĄDZENIE GARMIN

Sklep Connect IQ Store to wszechstronne narzędzie do 

personalizacji kompatybilnych urządzeń Garmin dzięki m.in. 

bezpłatnym aplikacjom do pobrania, widżetom, tarczom 

zegarka, polom danych czy serwisom muzycznym.

SKU UPC RRP OPIS ZDJĘCIE

Kabel do 

ładowania/zapisu 

danych

010-12906-00 753759261207 €24.99

Za pomocą złącza USB można podłączyć kompatybilne 

urządzenie do kabla do ładowania, a następnie do komputera lub 

zasilacza, aby naładować baterię. Przyda się on również do 

przesyłania danych między zegarkiem a komputerem.

HRM-Pro™ 010-12955-00 753759242145 €129.99

Przesyła dane o tętnie i dynamice biegu w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem łączności ANT+® i technologii BLUETOOTH®

Low Energy.

tempe™ 010-11092-30 753759993122 €39.99

Bezprzewodowo przesyłaj dane o temperaturze otoczenia do 
swojego urządzenia za pomocą zewnętrznego 

bezprzewodowego czujnika temperatury Tempe. Można go 
przymocować do plecaka, kurtki lub buta.

Inteligentna waga 

Index™ S2 
Black 010-02294-12

White 010-02294-13

753759257507

753759257514
€149.99

Niezależnie od tego, czy jesteś zawodowym sportowcem, czy 
po prostu starasz się utrzymać zdrową wagę, ta elegancka 

waga może zapewnić Ci holistyczny obraz Twojego zdrowia na 
czytelnym, kolorowym wyświetlaczu.

PRZEGLĄD KOMPATYBILNYCH AKCESORIÓW:

INREACH® MINI 2
KOMPAKTOWY KOMUNIKATOR SATELITARNY Z GPS

Dom jest bliżej niż Ci się wydaje

Ten niewielki komunikator satelitarny pomaga zawsze czuć 

się jak w domu, nawet gdy znajdziemy się poza zasięgiem 

sieci, zapewniając spokój ducha podczas każdej przygody. 

Kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja nie zwiększą przy 

tym wagi naszego plecaka. 

UWAGA: Niektóre kraje ograniczają lub zabraniają używania urządzeń 

komunikacji satelitarnej. Użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość i 

przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w regionach, w których 

urządzenie ma być używane.

SKU: 010-02602-02

UPC: 753759281250

RRP: €399.99

ETU DO NURKOWANIA NA 

INREACH MINI

Spokój ducha jest teraz wodoodporny
Oto wodoodporne etui, dzięki któremu komunikator 
satelitarny inReach Mini można zabrać ze sobą na 
nurkowanie i nie martwić się o nic po wynurzeniu. Etui 
chroni inReach Mini do głębokości 10 ATM (100 metrów).

Funkcja śledzenia GPS i komunikacji satelitarnej nie działa pod wodą; 

urządzenie inReach Mini jest sprzedawane oddzielnie

SKU: 010-12723-01

UPC: 753759220129

RRP: €79.99
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GARMIN EXPLORE™

WYZNACZAJ, ŚLEDŹ, SYNCHRONIZUJ I UDOSTĘPNIAJ 

SWOJE WĘDRÓWKI Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

Ta wszechstronna aplikacja została stworzona z myślą o 

entuzjastach przygód poza zasięgiem sieci i wszystkich 

miłośnikach outdooru. Można pobrać ją na kompatybilny 

smartfon, aby planować, nawigować i podsumowywać swoje 

kolejne przygody.

Sprawdź szczegóły i dostępne produkty na Garmin.com.

INFORMACJA MARKETINGOWA

DESCENT™ G1 SERIES Komputer nurkowy i smartwatch 

PREZENTACJA 
NOWEGO PRODUKTU 

http://www.garmin.com/
http://www.garmin.com/


PASKI QUICKFIT® 22 SKU UPC RRP ZDJĘCIE

Silikonowy pasek w kolorze Slate

gray
010-13113-00 753759283483 €54.99

Silikonowy pasek w kolorze 

Hurricane blue
010-13113-01 753759283490 €54.99

Czarny silikonowy pasek 010-13113-02 753759283506 €54.99

Silikonowy pasek w kolorze Powder 

gray
010-13113-03 753759283513 €54.99

Urządzenia z serii Descent G1 są kompatybilne także z innymi paskami QuickFit 22 niewymienionymi w tej informacji marketingowej. Więcej informacji o kompatybilnych 

akcesoriach można znaleźć na stronie produktu na Garmin.com.

1Wymaga aplikacji zainstalowanej na kompatybilnym smartfonie sparowanym z urządzeniem Descent G1; sprawdź Garmin.com/ble
2Po sparowaniu z aplikacją Garmin Connect™; sprawdź Garmin.com/ble
3Sprawdź informacje o aktualnie obsługiwanych krajach, sieci płatniczej i bankach na stronie Garmin.com/GarminPay/banks
4Sprawdź Garmin.com/ataccuracy
5Wymagana aktywna subskrypcja satelitarna. W niektórych krajach obowiązują przepisy regulujące lub zakazujące używania urządzeń komunikacji satelitarnej. Użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie wszystkich 

przepisów obowiązujących w krajach, w których planuje się korzystanie z urządzenia do komunikacji satelitarnej. Komunikacja satelitarna nie działa pod wodą. 
6Actitviy tracking accuracy
7Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem. Wymagania i ograniczenia dotyczące funkcji bezpieczeństwa i śledzenia można sprawdzić na Garmin.com/safety. 

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. SPOTIFY i logo Spotify są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Spotify AB. Amazon Music i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub 

jej podmiotów stowarzyszonych. Słowny znak towarowy i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Garmin odbywa się na podstawie 

licencji.
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INNE KOMPATYBILNE AKCESORIA: 

INFORMACJA MARKETINGOWA

DESCENT™ G1 SERIES Komputer nurkowy i smartwatch 
PREZENTACJA 

NOWEGO PRODUKTU 

https://www.garmin.com/en-US/

