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INTRODUÇÃO

Siga o seu jogo com Approach® S12. Veja as distâncias principais para a parte frontal, central e traseira do green, bem 
como obstáculos e doglegs, em 42.000 campos pré-instalados em todo o mundo. Acompanhe a sua pontuação no relógio e 
sincronize-a diretamente com a aplicação Garmin Golf ™ 1 para participar nas tabelas de classificação semanais. 
Emparelhe os sensores Approach CT10 (vendidos separadamente) para obter mais informações sobre suas fotos 
automaticamente. Graças à sua maior autonomia, pode jogar até 30 horas no modo GPS.

APPROACH® S12



DESIGN Smartwatch compacto com GPS para golfe. Design redondo com ecrã quadrado monocromático de 1,3”

CAMPOS PRÉ-INSTALADOS Mais de 42 000 campos pré-instalados de todo o mundo com atualizações gratuitas.

ATUALIZAÇÕES 

AUTOMÁTICAS

Atualiza automaticamente os campos em que joga com maior frequência quando emparelhado co a app Garmin 

Golf™1

DISTÂNCIAS PRECISAS
Graças ao GPS integrado e a cartografia dos campos mundiais, poderá visualizar as distâncias às diferentes 

zonas do green, as zonas de obstáculos, bunkers, doglegs e muito mais.

DADOS VISÍVEIS
Aumente o tamanho da fonte para facilitar a leitura dos números da distância à parte frontal, central e traseira do 

green.

COMPATÍVEL COM SENSORES 

APPROACH® CT10

Monitorize automaticamente a sua pontuação e a distância que  alcançou com cada taco com sensores de 

monitorização de taco Approach CT10 compatíveis (vendidos separadamente)

VISTA DE GREEN
Ele mostra a forma do green e permite conhecer a direção em que se encontra a bandeira em tacadas cegas 

com PinPointer para maior precisão de distância.

APP GARMIN GOLF™

Compatível com a aplicação Garmin Golf, que permite competir, comparar e se conectar com os seus 

companheiros de equipa. Cada jogador pode partilhar os seus resultados, posição no ranking e outras 

estatísticas a partir da sua aplicação no smartphone1. (Mais informação na página 5)

CARTÃO DE PONTUAÇÃO
Guarde a sua pontuação na app e partilhe. Conta com pontuação Stableford. Faça upload automaticamente 

dos seus resultados para a aplicação Garmin Golf™1

BRACELETES QUICK 

RELEASE (20 MM)
Ajuste rapidamente o Approach ao seu pulso com bracelete Quick Release que se trocam facilmente

BATERÍA Interna e recarregável com uma autonomía de até 30 horas em modo GPS.

APPROACH® S12

CARACTERÍSTICAS

DISTÂNCIAS PRECISAS DADOS VISÍVEIS OBSTÁCULOS CAMPOS PRÉ-INSTALADOSLAYUPS

ANALISE AS SUAS TACADAS 
(COM APPROACH CT10)

PONTUAÇÃOVISTA DO GREEN MEDE DISTÂNCIAS

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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APPROACH S12

COMPARATIVO

Approach S12 Approach S42 Approach S62

Campos pré-instalados 42,000 Mundiais 42,000 Mundiais 42,000 Mundiais

Ecrã de alta resolução visível sob plena luz Quadrado de 1,3” Redondo de 1,2" Redondo de 1,3"

GPS de alta sensibilidade • • •

Distâncias até às zonas frontal, central e 

traseira do green • • •

Mede distâncias de tacadas: layup/dogleg • • •

Cartão de Hazards/partida • • •

Cartão de pontuação digital • • •

Ecrã tátil a cores • •

Vista de Green com posição manual da 

bandeira • • •

Seguimento de estatísticas • • •

Seguimento de jogo com AutoShot • •

Atividades desportivas pré-instaladas • •

Notificações inteligentes • •

Actualização automática de CourseView • • •

Compatibilidade com Approach® CT10 • • •

Compatibilidade com Garmin Golf™ app1 • • •

Mapas a cores • •

Cartões de pontuação táteis •

Métricas de swing avançadas •

PinPointer •

Distâncias PlaysLike •

Virtual Caddie •

Velocidade/Direção do vento •

Vista de Hazard •

Frequência cardíaca no pulso •

Pulse Ox •

Garmin Pay™ •

Resistência à água2 5 ATM 5 ATM 5 ATM

Compatível com braceletes Quick release (20 mm) Quick release (20 mm) QuickFit® 22

Tipo de bateria
Recarregável de iões de lítio

30 hrs (golfe) / 15 semanas (modo relógio)

Recarregável de iões de lítio

15 hrs (golfe) / 10 dias (modo relógio)

Recarregável de iões de lítio

20 hrs (golfe) / 14 dias (modo relógio)
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PREÇOS

APPROACH S12

APPROACH® S12

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

INCLUI

Approach S12, cabo de carregamento/dados e documentação

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN PVP CANON DIGITAL

Preto 010-02472-10 753759275419 199,99 € -

Azul 010-02472-11 753759275426 199,99 € -

Branco 010-02472-12 753759275433 199,99 € -

Dimensiones de la 

unidad
4,4 x 4,4 x 1,2 cm

Tamaño 
(circunferencia)

Para muñecas de 12,5-20,2 cm

Peso 34,1 g

Tamaño de la pantalla 2,3 x 2,3 cm; 1,3"

Resolución de la pantalla 175 x 175 píxeles

Tipo de pantalla Monocroma, visible bajo la luz del sol, tranflectiva y MIP

Tipo de batería Interna, recargable de litio-ión

Autonomía
Modo reloj: hasta 15 semanas  

Modo GPS : hasta 30 horas

Resistencia al 

agua
5 ATM/50 metros2

Conectividad Tecnología BLUETOOTH®

Correa
Incluye correa de silicona de 20 mm

Compatible con correas Quick Release (20 mm) 

Approach S12

Dimensiones de la caja 6,8 x 13,7 x 6,6cm

Peso de la caja 141,0 g

Dimensiones de la caja master 38,1 x 31,5 x 30,5 cm

Peso de la caja master 7,5kg

Cantidad en la caja master 40
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APPROACH® S12 FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

• Transforme cada partida num torneio. Compita com os seus amigos e outros 

jogadores em mais de 42.000 campos de todo o mundo

• Inclui análise de tacadas obtidas para melhorar o seu jogo e estatísticas de 

registo em determinados dispositivos Garmin1

• Organize o seu próprio torneio e convide os seus amigos para participar

• Os jogadores podem publicar os seus resultados e comparar dados, 

classificações e estatísticas na aplicação

• Use a aplicação para participar de classificações e torneios semanais, mesmo 

que não tenha um dispositivo de golfe Garmin

COBERTURA

Approach S12 está preparado para ser usado de 

imediato, pré-carregado comais de 42 000 campos de 

golfe em todo o mundo.

Além disso, todas as atualizações e campos NOVOS 

serão gratuitos, sem assinaturas ou custo.

Descarregue todas as atualizações em 

Garmin.com/Express. 

APP GARMIN GOLF™ :

COMPITA, COMPARE E INTERAJA

A aplicação Garmin Golf oferece mais diversão, estatísticas e 

competição ao seu jogo

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

APPROACH CT10

Sistema de seguimento de 

tacos automático

O sensor permite uma monitorização automática de cada tacada, inclusive dos putts e 

tacadas curtas. Emparelhe-o ao seu relógio e efetue um seguimento da localização e tipo de 

taco de forma automática sem esforço adicional.

Ele também recolhe dados para cada tacada e taco para que possa analisar as tacadas 

ganhas e outras estatísticas. Assim que retirar do saco um taco com sensor instalado, as 

suas estatísticas serão apresentadas no relógio e mostrará a distância típica das suas 

tacadas com cada taco e as estatísticas precisas no fairway ou no green.

DESCRIÇÃO Ref. EAN PVP

Approach CT10, Set Completo (14) 010-01994-00 753759206512 299.99€

Approach CT10, Pack de iniciação (3) 010-01994-01 753759206529 79.99€

http://www.garmin.com/express
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/590068


DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN PVP

Preto com fivela preta 010-12926-00 753759230180 29,99 €

Azul com fivela preta 010-13076-01 753759275518 29,99 €

Branca com fivela preta 010-13076-02 753759275525 29,99 €

Cinza com fivela preta 010-13076-03 753759303143 39,99 €

Azul com fivela preta 010-13076-04 753759303150 39,99 €

Verde com fivela preta 010-13076-05 753759303167 39,99 €

APPROACH® S12

Para mais informação sobre a linha de produtos Approach, por favor visite Garmin.com/golf

BRACELETES QUICK RELEASE 20mm

BRACELETES COMPATÍVEIS

NOVO

NOVO

REFERÊNCIA EAN PVP DESCRIÇÃO

CABO DE CARREGAMENTO/DADOS

(0,5 M)
010-12491-01 753759176860 29,99 €

Ligue o cabo para carregar o Approach S12 e transferir dados com o 

computador. Disponível em 2 tamanhos (0,5m e 1m)
CABO DE CARREGAMENTO/DADOS

(1 M)
010-12983-00 753759254445 24,99 €

CARREGADOR USB PARA O 

AUTOMÓVEL
010-11936-00 753759995454 16,99 €

Carregue o seu Aproach S12 enquanto conduz de um lugar para 

outro com este adaptador. É necessário um cabo USB (vendido 

separadamente).

FICHA TÉCNICA

1Quando emparelhado com seu smartphone compatível descarregado com a aplicação Garmin Golf ™; consulte Garmin.com/ble

2 Consulte Garmin.com/waterrating App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC. A marca e os logótipos Bluetooth® são 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados pela Garmin sob licença. 

Mantenha-se elegante e pronto para o desporto com as braceletes ajustáveis de 20 mm que são compatíveis com o seu relógio Garm in. 
Troque-os de forma rápida e fácil para a melhor personalização do seu relógio.

NOVO


