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Série Gpsmap 78 Approach S1 
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6,6(L) x15,2(A) x 3(P) cm
Até 20 horas de vida das baterias (2 pilhas AA)
160x240 pixéis, a cores de 2.6” LCD de fácil leitura mesmo sob luz solar directa

• Antena GPS de alta sensibilidade com HotFix, compatível com WAAS
• Robusto, à prova de água (IPX7) e flutua
• Mapa mundial com contornos de relevo, integrado 
• Entrada para cartas microSD™ para mapas adicionais
• Partilha via wireless de mini imagens, rotas, trajectos, pontos de interesse pessoais e geocache entre unidades 
compatíveis (78s)
• Bússola de 3 eixos, fornecendo indicações com precisão mesmo quando o equipamento não está nivelado (78s) 
• Altímetro barométrico que capta alterações de pressão para calcular com precisão a altitude e ajuda a monitorizar o 
tempo (78s)
• Interface USB ultra rápido (78s), USB rápido (78) e NMEA 0183 (série GPSMAP 78) 
• Peso com baterias: 218,3g

EMBALAGEM INCLUI

GPSmap 78 ou 78s
Cabo USB
Pulseira
Manual de utilização rápido 
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6,6(L) x15,2(A) 3(P) c

Incorporando um elegante novo design e as características/funções essenciais, estes robustos 
equipamentos da série 78, flutuam e são uma óptima opção que se junta à família de produtos  
Garmin portáteis. 
Apresentando um ecrã brilhante, a cores, LCD de 2.6 polegadas com um mapa base integrado 
e um receptor de GPS ultra-sensível com HotFix®, a série GPSMAP 78 eleva a navegação de 
recreio a um novo nível. Todos estes modelos são à prova de água, incluem uma porta interna 
para cartas microSD™ para carregar mapas adicionais e têm um botão MOB (homem ao 
mar) dedicado. Para além das características standard do GPSMAP 78, a versão GPSMAP 78s 
oferece também uma bússola de 3 eixos, um altímetro barométrico e um mapa base mundial 

com contornos de relevo. O GPSMAP 78s também oferece a possibilidade de partilhar rotas 
e pontos de interesse do utilizador via wireless.

Ambas as unidades suportam mapas Garmin personalizados e imagens de satélite 
BirdsEye. 
Se procura um equipamento GPS marítimo de alta performance, portátil, escolha 
qualquer um dos equipamentos da nova série GPSMAP 78.

O novo Approach S1 é um inovador relógio para golfe com GPS, que dá aos jogadores distâncias precisas para a parte da frente, parte 
de trás e para o centro do green. O Approach S1 também mede distâncias individuais de tacadas e integra as funções de um relógio 
de qualidade, para usar no dia-a-dia. Este equipamento vem programado com centenas de campos de golfe sem necessidade de 
subscrições ou downloads: basta seleccionar “Start Round” e está pronto para a tacada inicial. Robusto e impermeável, o Approach 
S1 pesa apenas 52 gramas, tem um ecrã ultra-fino e uma bateria de iões de lítio recarregável que dura até três semanas no modo 
relógio ou oito horas no modo GPS.

6,6(L) x15,2(A) x 3(P) cm
Até 20 horas de vida das baterias (2 pilhas AA)
160x240 pixéis, a cores de 2.6” LCD de fácil leitura mesmo sob luz solar directa

• Receptor GPS de alta sensibilidade  
• Com um rápido olhar, indica precisamente as distâncias do green (parte de trás, parte da frente e centro) 
• Mede a distância da tacada de qualquer ponto do campo
• Sem subscrições ou taxas anuais 
• À prova de água e bastante leve
• Odómetro
• Relógio para usar no dia a dia: alarme e bateria de iões de lítio recarregável 
• Reconhecimento automático do fuso horário
• Interface USB 
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Approach S1
Carregador AC
Clip de carregamento e transferência de dados
Manual do utilizador
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Approach S1
Ref: 010-00932-10
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GPSMAP 78s
Ref: 010-00864-01

GPSMAP 78
Ref: 010-00864-00


