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INTRODUÇÃO

Obtenha mais informações sobre o seu jogo com o Approach R10. Este monitor de golfe pequeno e fácil de mover permite registar 
mais de uma dúzia de métricas, incluindo a velocidade da cabeça do taco, velocidade da bola, rotação e muito mais. Treine com
mais eficiência com a tabela de propagação de tacadas e grave vídeos do seu swing para receber métricas visuais em seu 
Smartphone1. Jogue mais de 42.000 campos com o simulador golf2 e participe em torneios semanais na aplicação Garmin Golf ™ 2.
Enquanto joga no seu campo preferido, mesmo em casa, grava estatísticas do jogo durante 10 horas graças à sua longa autonomia.
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TORNEIOS: Jogue virtualmente mais de 42.000 campos de golfe 

3D em todo o mundo, participe em torneios semanais e 

qualifique-se globalmente na app Garmin Golf ™2.

ARMAZENAGEM NA NÚVEM: Guarde os seus vídeos de 

lançamentos na núvem

Emparelhe o seu dispositivo Approach R10 com a 

app Garmin Golf para aceder às seguintes funções:

MÉTRICAS EM TEMPO REAL: Visualiza estadísticas 

después de cada swing, incluida la velocidad de la cabeza del 

palo, la velocidad de la bola, el giro, el ángulo de lanzamiento, 

la dirección de lanzamiento y mucho más

PONTUAÇÕES DE TACO: MonitorIze o seu desempenho em 

cada taco ao jogar em casa ou no campo de golfe

VÍDEOS E MÉTRICAS DE SWING: Visualize e analise o seu 

swing graças aos vídeos e estatísticas registadas.
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CARACTERÍSTICAS

EXPERIMENTE GARMIN GOLF 
PREMIUM

Jogue com o Garmin Golf Premium App por 30 

dias sem nenhum custo para aceder a todas as 

métricas e conteúdo4 do seu Approach R10.

Aceda a avaliação gratuita ao emparelhar o 

Approach R10 com a aplicação Garmin Golf.

Após o teste de 30 dias, pode continuar a ser um 

membro e aceder a todo o conteúdo com uma 

assinatura Premium.

MÉTRICAS E CLASSIFICAÇÕES DE TACO

SUBSCRIÇÃO PREMIUM

Mensal: 9,99 €

Anual: 99,99 €

APP GARMIN GOLF™ APP GARMIN GOLF – PREMIUM

PORTÁTIL
Melhore o seu jogo em qualquer lugar e em qualquer época do ano. O Approach R10 é fácil de transportar, de dentro de sua casa para o pátio externo e 

até mesmo para o campo de golfe.

SEGUIMENTO DE 

MÉTRICAS

Faça um seguimento para melhorar a consistência da sua tacada, incluindo ângulo de trajetória do taco, ângulo de ataque, velocidade da bola, ângulo 

de lançamento, direção de lançamento e muito mais.

MODO TREINO
Aprenda sobre os seus pontos fortes e melhorias no golfe com o modo de treino, que regista as estatísticas de cada taco e exibe uma tabela de 

distribuição de tacadas com base na estimativa de lançamento da bola.

GRAVA VÍDEOS Analise o seu próprio swing com os vídeos gravados e veja-os no seu Smartphone compatível.

JOGUE A PARTIR DE CASA
Jogue virtualmente em mais de 42.000 campos de golfe 3D de todo o mundo, participe em torneios semanais e qualifique-se globalmente na app Garmin 

Golf ™2.

COMPATÍVEL COM E6 

CONNECT

Approach R10 é compatível com E6 CONNECT3. Jogue quando quiser nos seus campos favoritos. Versões disponíveis para PC e iOS. Os primeiros 5 

campos são gratuitos com a versão iOS. Visite o site E6 CONNECT para obter mais informações.

INCLUI MONTAGEM PARA 

TELEFONE

O suporte para telefone incluído pode ser facilmente conectado à sua bolsa de golfe para melhor visualizar as suas estatísticas e interagir mais 

facilmente com a aplicação Garmin Golf.

LARGA AUTONOMIÍA Jogue por mais tempo entre os carregamentos, graças à longa duração da bateria de 10 horas.
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PREÇO

APPROACH R10

VIDEO:TORNEO VIRTUAL2:

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN PVP CANON DIGITAL

Approach R10  010-02356-01 753759270179 599,99 € -

INCLUI

Approach R10,  bolsa de transporte, trípé, suporte para telefone, cabo micro USB, documentação
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ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

APPROACH R10

Dimensões da unidade 17,0 x 15,0 x 9,0 cm

Peso de la unidade 652 g

Dimensões da caixa master 38,3 x 30,7 x 34,2 cm

Peso da caixa master 9,5 kg

Quantidade na caixa master 12

GERAL

Dimensões da unidade Sem tripé: 8,9 x 7,1 x 2,5 cm

Peso
Sem tripé: 148 g  

Com tripé: 220,8 g

Batería Recarregável de iões de lítio

Autonomía Hasta 10 horas

Resistência à água IPX75

Conexão USB

COMPATIBILIDADE

Compatibilidade com

Smartphone
SIM (iPhone®, Android™)

Compatível com app 

Garmin Golf™:
SIM

MÉTRICAS

Métricas de golf

Velocidad de la cabeza del palo, ángulo de la 

cara del palo, ángulo de trayectoria del palo, 

ángulo de ataque, velocidad de la bola, ángulo 

de lanzamiento, dirección de lanzamiento, eje de 

giro, velocidad de giro, altura de la bola, 

eficiencia de golpeo, distancia de vuelo, 

distancia total, distancia de desviación

Precisão da velocidade da 

cabeça do taco
+/- 8 km/h

Precisão do ângulo da cara 

do taco
+/- 2 grados

Precisão do ângulo da 

trajetória do taco
+/- 4 grados

Precisão do ângulo de ataque +/- 3 grados

Precisão da velocidade da 

bola
+/- 2km/h

Precisão do ângulo de 

lançamento
+/- 1 grados

Precisão da direção do 

lançamenti
+/- 1 grados

Precisão da altura da bola +/- 1,5m 

Precisão da distância de voo +/- 5m

Jogo virtual Sim (com uma subscrição premium ativa)

Compaível com E6 CONNECT Sim

Área de manejo Sim

Guarda estatísticas do taco Sim

Grava vídeos 

automaticamente
Sim
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https://buy.garmin.com/en-US/US/p/590068
https://e6golf.com/


CABO ADAPTADOR AC CARREGADOR 

MÚLTIPLO DE ALTA 
VELOCIDADE

SUPORTE PARA 

TELEFONE

TRIPÉ

REF: 010-11478-05 REF: 010-10723-17 REF: 010-12981-00 REF: 010-12981-01

EAN: 753759103729 EAN: 753759111540 EAN: 753759275129 EAN: 753759275136

Carregue ou ligue o seu dispositivo 

compatível. Inclui adaptadores para o 

Reino Unido e Europa.

Adicione 2 portas USB de alta 

velocidade ao seu veículo de 12 V 

para carregar vários dispositivos ao 

mesmo tempo, incluindo o seu 

dispositivo Approach R10.

Este suporte para telefone fixa-se 

facilmente a uma bolsa de golfe para 

melhor visualização e interação mais 

fácil de telefone com a app Garmin 

Golf ™.

O tripé de substituição segura o dispositivo 

Approach R10 para que fique elevado 

acima da superfície de impacto.

PVP: 19,99 € PVP: 19,99 € PVP: 39,99 € PVP: 29,99 €

1 Este dispositivo requer um smartphone compatível emparelhado e  com a aplicação Garmin Golf.

2Assinatura necessária.

3E6 CONNECT é uma aplicação de terceiros através do TruGolf.

4 Descarregue a aplicação Garmin Golf para aceder ao teste gratuito. O utilizador deve inserir as informações do cartão de crédito e a cobrança automática começará, a menos que a assinatura seja cancelada antes do término do teste de 30 

dias.

5 Consulte Garmin.com/waterrating

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Google Play e o logotipo de Google Play são marcas comerciales de Google LLC.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS
NOVO
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Para obter mais informações sobre produtos compatíveis, visite a página do produto em Garmin.com.

COBERTURA

REF EAN PVP DESCRIÇÃO

CabO microUSB 010-11478-01 753759101985 11,99 €
Conecte o cabo à porta USB do seu PC para recarregar o 

dispositivo. Este cabo também emparelha com o adaptador de 

alimentação USB (vendido separadamente).

NOVO

FICHA TÉCNICA

Approach S42 está preparado para usar de imediato, 

pré-carregado com amis de 42 000 campos de golfe em 

todo o mundo.

Para além disso, todas as atualizações e NOVOs campos 

serão gratuitos, sem subscrições nem custos.

Descarregue todas as atualizações em 

Garmin.com/Express. 

http://www.garmin.com/express

