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Ny produktlansering                 9 maj 2017 

quatix® 5 marin smartwatch  
En marin smartwatch som är speciellt framtagen för att vara på vattnet. Den erbjuder  

uppkoppling mot kompatibla Garmin sjökortsplotters och andra enheter. Du kan styra din  

autopilot, spara waypoints, få guidning vid tävlingssegling, data streaming — inklusive fart,  

djup, temperatur, vind – och mycket mer. 

Nya QuickFit™ armbanden ger ett stilrent utseende och den har avancerade träningsfunktioner  

samt handledsbaserad pulsmätning1. Inbyggda aktivitetsprofiler och mätning vid vattensporter 

såsom paddle board, kajak och ännu fler, gör att quatix 5 har allt du behöver, oavsett vilket äventyr 

 som väntar. Den har en inbyggd 3-axlad kompass, gyroscope och barometrisk höjdmätare så att du kan känna dig trygg vid all 

navigering, både på vattnet och på land. 

Håll dig uppkopplad med funktioner som smartaviseringar2 och automatiska överföringar till vårt online träningscommunity Garmin 

Connect™. Gör din klocka mer personlig med anpassade urtavlor, appar och ännu mer från Connect IQ™. 

 

HUVUDFUNKTIONER: 

NYHET STYRNING AV 
AUTOPILOT 

Para ihop med autopiloten GHC 20 Autopilot för att trådlöst kunna styra autopiloten. 

NYHET MARKERING AV 
WAYPOINTS 

Lägg till en waypoint i quatix 5 och synkronisera automatiskt med din ihopparade sjökortsplotter. 

NYHET INBYGGD FUSION-
LINK™ LITE APP 

Styr StereoActive™-produkter och andra stereomodeller med ANT® (RA70/BB100). 

STREAMING AV BÅT-DATA Streama data som fart, djup, temperatur och vind. 
TIDVATTEN Uppdaterad information om tidvatten laddas ner för ditt område via din smartphone.  

SEGLING 
Seglingsfunktioner inkluderar virtuell startlinje, distans till startlinje, nedräkningstimer och 
kryssningsassistans. 

FISKE Tävlingstimer och fiskelogg hjälper dig att ha koll på fisken du fångat och hur mycket tid du har kvar. 

ANKARVAKT 
Har koll på ankaravdrift och aviserar användaren om båten driver. Det finns också en alarmfunktion och 
En kalkylator för ankarlina talar om hur lång ankarlina man ska ha ute, med möjlighet att justera 
proportionerna. 

DEDIKERAD KNAPP FÖR 
MOB 

Tryck och håll ner en knapp, klockan växlar då automatiskt till navigationsläget och guidar användaren 
tillbaka till positionen där MOB (Man Overboard) knappen aktiverades. 

SUP/RODD-LÄGE Mät paddeltag, paddelhastighet och distans per paddeltag för att analysera effektiviteten. 
 

HUVUDFUNKTIONER KLOCKA: 

NYHET HANDLEDSBASERAD 
PULSMÄTNING 

Elevate™ handledsbaserad pulsmätning1 registrerar pulsen dygnet runt – inget pulsband behövs. 

ROBUST DESIGN 
Robust design med boettring i rostfritt stål, knappar och en tålig baksida som gör att den passar för alla 
typer av äventyr. 

TRÄNINGSSTATISTIK Få viktig statistik med prestationswidgets som visar din träningsstatus, träningsbelastning och mer.  
FLERA OLIKA PROFILER FÖR 
SPORT/AKTIVITET 

Förprogrammerade aktivitetsprofiler för alla dina sporter och äventyr, inklusive löpning, golf, vandring, 
cykling och simning. 

WI-FI® 
Automatiska överföringar till vårt träningscommunity Garmin Connect™ via Wi-Fi (Wi-Fi finns endast i 
Sapphire-versionen). 

UPPKOPPLADE 
FUNKTIONER 

Uppkopplade funktioner2 inkluderar smartaviseringar, automatiska överföringar till Garmin Connect och 
personlig anpassning med hjälp av kostnadsfria urtavlor och appar som hämtas på Connect IQ™. 

NYHET QUICKFIT™-BAND 
Välj bland flera olika QuickFit-armband. De finns i läder, metall eller silikon och det är enkelt att ändra stil 
mellan sport eller annan aktivitet (inga verktyg krävs). 

NAVIGATION + ABC 
Inbyggda navigationssensorer inkluderar 3-axlad kompass, gyroscope och barometrisk höjdmätare. 
GLONASS ger ännu bättre noggrannhet och bättre satellitmottagning i utmanande  områden. 

VATTENKLASSNING Vattentät enligt 10 ATM (100 meter)3. 

NYHET METALL-BAND Robust och tåligt armband i rostfritt stål (ingår endast i Sapphire-modellen). 
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Gör din quatix® 5 mer personlig med 
kostnadsfria nedladdningar från 
Connect IQ. Anpassa urtavlan, lägg till 
datafält och hämta appar och widgets 
som ger dig anpassad information vid 
ett ögonkast. 
 
 
 
 

 
APPLIKATIONER 

 
WIDGETS 

 
DATAFÄLT 

 
URTAVLOR 

  

 

 
 

PRODUKTJÄMFÖRELSE: 

 quatix 5 quatix 5 Sapphire 

Trådlös uppkoppling (Wi-Fi®)    

Reptålig buktad safirlins    

NYHET Rostfritt armband i stål ingår    

NYHET Fjärrkontroll till autopilot      

NYHET Fjärrstyrd waypointmarkering     

Streaming av båtdata     

Ankarvakt     

Seglingsfunktioner     

Tidvatten     

Dedikerad MOB-knapp     

Funktioner för paddelsporter     

NYHET Fusion-Link™-kontroll     

Funktioner för simning     

Stormvarning     

Vattenklassning3 10 ATM 10 ATM 

Höjdmätare/barometer/kompass     

Högkänslig GPS     

EXO™-antenn i rostfritt stål med  
GPS/GLONASS 

    

Funktioner för golf     

Trail running 
(auto climb/run switch/climb odometer) 

    

TracBack®-funktion     

LiveTrack      

Inomhusträning     

Virtual Partner®      

ANT+®/Bluetooth® Smart      

Smartaviseringar2     

Garmin Connect™      

Connect IQ      

Garmin Chroma Display™      

Batteritid 

Upp till 24 timmar med GPS 
Upp till 60 timmar i UltraTrac™-läge 
Upp till 2 veckor i smartwatch-läge  

(beroende på inställningar) 

Upp till 24 timmar med GPS 
Upp till 60 timmar i UltraTrac™-läge 
Upp till 2 veckor i smartwatch-läge  

(beroende på inställningar) 

Aktivitetsmätning1     
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Garmin Face-It
™ 

App  
Anpassa din urtavla med ett foto  
från din mobila enhet. 
 

Med Face It-appen kan du anpassa din urtavla med vilken bild 
som helst från din mobila enhet. Hämta den kostnadsfria 
appen, välj en bild från ditt bildbibliotek, lägg till tiden och ställ 
in som din nya urtavla. Addera din personlighet till quatix 5 och 
visa vad som är unikt för dig. 

   

 

PRODUKTVARIATIONER: 

quatix 5 
Tillgänglig: Juni Förpackningen innehåller: quatix 5, blått silikonarmband, 

laddning/data-kabel och snabbstartsguide 

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning: Artikelnummer: EAN: Rek. ca pris: 

quatix 5 010-01688-40 753759178253 6 399 kr 

 

quatix 5 Sapphire 
Tillgänglig: Juni Förpackningen innehåller: quatix 5 Sapphire, armband i rostfritt stål, 

blått silikonarmband, laddning/data-kabel och snabbstartsguide 

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning: Artikelnummer: EAN: Rek. ca pris: 

quatix 5 Sapphire 010-01688-42 753759178260 8 999 kr 

 

SPECIFIKATIONER: 

Enhetens mått (BxHxD): 47.0 x 47.0 x 15.5 mm 

Skärmstorlek: 1.2” (3.0 cm diameter) 
Skärmupplösning: 240 x 240 pixlar 
Skärmtyp: Läsbar i solljus, ständigt påslagen, alltid påslagen, låg batteriförbrukning, färgstark display 

Vikt: 
quatix 5: 85 g 

quatix 5 Sapphire: 87 g 

Batteritid/typ: 
Upp till 2 veckor i smartwatch-läge (beroende på inställningar), upp till 24 timmar i GPS-läge och upp till 

100 timmar i UltraTrac batterisparläge 
Vattenklassning: 10 ATM/100 meter3 
Gränssnitt: USB 

 

FÖRPACKNING & LOGISTIK: 

Förpackningens mått (BxHxD): 10.0 x 10.0 x 10.0 cm 

Förpackningens vikt: quatix 5 = 318 g | quatix 5 Sapphire = 454 g 
Kartongens mått (BxHxD):  31.5 x 31.5 x 32.0 cm 
Kartongens vikt: quatix 5 = 10.4 g | quatix 5 Sapphire = 14.1 kg 
Antal per kartong: 27 
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KOMPATIBLA TILLBEHÖR: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

SJÖKORTSPLOTTRAR 
Streama NMEA 2000®-data trådlöst med hjälp av 
ANT®-teknologi från en kompatibel 
sjökortsplotter till din quatix 5. 
 
GPSMAP 722, 922, 1022, 1222, 7400 och 8400-
serien 
 
Rek. ca pris: 11 799 – 164 999 

Art. nr: 010-00705-15 EAN: 753759127824 Art. nr: 010-01142-30 EAN: 753759157845 

GHP REACTOR™ AUTOPILOT 
Fjärrstyr din autopilot trådlöst direkt från din 
quatix 5. 
 
 
 
Rek. ca pris: Från 19 299 kr 

GNX™ MARINT VINDINSTRUMENT 
Streama NMEA 2000®-data trådlöst med hjälp 
av ANT®-teknologi från ett kompatibelt 
vindinstrument till din quatix 5. 
 
 
Rek. ca pris: 5 899 kr 

 

LADDNING/DATAKABEL NYHET 010-12491-01 EAN: 753759176860 Rek. ca pris: 319 kr  

Ladda och för över data via din dators USB-port. Passar också i 220V-adapters (Köps separat). 

QUICKFIT™ 22 BANDS —  
Inga verktyg krävs! 
Med QuickFit-armbanden ändrar du klockans 
utseende och känsla på ett ögonblick. Enkelt 
att byta och sitter alltid säkert på handleden. 
Det finns ett band som passar varje aktivitet 
eller fest.  

   

 

QUICKFIT 22 ARMBAND NYHET QuickFit-armband (22 mm) gör det enkelt att förändra utseendet på din quatix 5 på ett litet kick. 

 Beskrivning: Artikelnummer: EAN: Rek. ca pris: 

 
 

Svart silikon 
Granitblå silikon 
Gul silikon 
Röd silikon 
Blå silikon 
Brunt läder 
Slate (grå) rostfritt stål 

010-12496-00 
010-12496-01 
010-12496-02 
010-12496-03 
010-12496-04 
010-12496-05 
010-12496-06 

753759176792 
753759176808 
753759176815 
753759176822 
753759176839 
753759176846 
753759176853 

549 kr 
549 kr 
549 kr 
549 kr 
549 kr 
849 kr 
2 149 kr 

För en komplett lista över kompatibla tillbehör, besök Garmin.se. 

 

SOCIALA MEDIER PÅ ETT ENKELT SÄTT: 

Dela enkelt nyheten om quatix 5 via sociala medier med posterna nedan. Det är bara att lägga till en bild så är du klar!  

 

 

 

 

1 Då den är ihopparad med en kompatibel smartphone. Se Garmin.com/ble för mer information. 
2 Se Garmin.com/ataccuracy för mer information. 
3 Se Garmin.com/waterrating för mer information. 

 

Märket Bluetooth® och dess logga ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning som sker av Garmin sker under licens. 

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke inom Wi-Fi Alliance 

Nya marina smartwatchklockan quatix 5 från 

@Garmin är den ultimate klockan för både 

cruising, fiske och segling. 

Nya marina smartwatchklockan quatix 5 från @Garmin är 

den ultimate klockan för både cruising, fiske och segling. 

 


