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NIeUw Design
Het lichtste multisport horloge ooit van Garmin in een 
aantrekkelijke, traditionele horlogevorm, met zachte, 
comfortabele silicone armband. Kleinere behuizing 
maar groter scherm dan de Forerunner 630, op maat 
voor mannen en vrouwen.

NIeUw Ingebouwde Activiteiten
Complete gegevensondersteuning voor: Lopen, 
fietsen, zwemmen, multisport, wandelen, XC skiën, 
krachttraining, roeisporten en cardio.

24/7 Hartslagmeting
Garmin Elevate™ hartslagmeting aan de pols toont 
je hartslag door de dag heen, ook ‘s nachts. Bij de 
wedstrijd heb je ook geen borstband meer nodig.

GPS + GLONASS 
Haalt snel je positie op, ook bij het lopen in de bossen 
of tussen hoge gebouwen.

Running/Cycling Dynamics1

Complete loop/fiets gegevens bieden informatie over 
paslengte, grondcontact, verticale beweging, kracht 
fase, platform center offset en meer.

Zwemtraining
Verbeter je zwemtraining aan met het eerste Garmin 
toestel dat je door de trainingssessie kan gidsen.

Physiologische Analyse3

Biedt gegevens gekoppeld aan stress, prestatie en 
lactaatdrempel.

Connect IQ™

Download gratis apps, wijzerplaten, datavelden 
en widgets. De 735XT wordt geleverd met vooraf 
geïnstalleerde  Strava Suffer Score app.

Connected Features
Automatische uploads naar Garmin Connect™, live 
tracking, gesproken aanwijzingen, muziekbediening, 
slimme meldingen en delen op social media. 

Slimme Meldingen2

Krijg meldingen van je mobiele telefoon bij inkomende 
opoepen, berichten en social media, met trilalarm, zo 
mis je niets.

Varia™ Connectiviteit
Volledig te koppelen met de gehele Varia fiets 
productlijn.

Forerunner® 735XT GPS Hardloop en Multisport Horloge
Vandaag ben je een betere atleet dan gisteren, dankzij de Forerunner 735XT. Dit GPS hardloop 

-en multisport horloge is geschikt voor atleten die nauwkeurige trainingsgegevens en een licht 

horloge eisen. Garmin Elevate™ hartslagmeting aan de pols geeft je bovendien extra vrijheid.  

Voor uitgebreide running dynamics1 en andere nauwkeurige metingen3, maak je gebruik van 

de borstband tijdens de training. Bevat ingebouwde activiteitsprofielen voor lopen, fietsen, 

zwemmen, roeisport en meer. De automatische multisport feature laat je overschakelen van de 

ene sport naar de andere met slechts een druk op de knop. Slimme meldingen2, automatische 

uploads2 en Connect IQ™ compatibiliteit voor aangepaste watch faces en apps maken van de 

735XT de ultieme smartwatch voor lopers en triatleten.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Mijn Dag Lopen Stappen Kalender Intensieve Minuten Gewicht

GARMIN CONNECT™ MOBILE APP

Beknopte, makkelijk te begrijpen tabellen, grafieken, kaarten en meer geven een overzicht van uw activiteiten, bekijk 
de vooruitgang naar uw doelen en upload draadloos relevante data naar het Garmin Connect netwerk.

Running Dynamics Cycling Dynamics Lactaatdrempel Multisport Overgang Hersteladvies



Forerunner 630 Forerunner 735XT Forerunner 920XT
Markt  Lopen Lopen / Multisport Multisport
Multisport • •
Touchscreen •
GLONASS/GPS • • •
Trainingsplan • • •
Persoonlijke records • • •
Auto ronde • • •
Manuele ronde • • •
Auto pauze • • •
Auto multisport activiteiten • •
Manuele multisport activiteiten • •
Finish tijd • • •
Auto scrollen • • •
Virtuele partner • • •
Race een activiteit • • •
Volg koers • •
Pacer waarschuwing • • •
Kompas scherm •
Grafisch HR display • •
Zwemtraining • •
Zwembad stats • •
Open water verbeterde afstand • •
Running Dynamics • • •
VO2 Max, Race Voorspelling, Hersteladvies • • •
Prestatie conditie, Lactaatdrempel, Stress Score • •
HRM-Tri/Swim compatibel • •
Fiets kracht: Zones & Tijd In Zone • •
Shimano Di2 compatibel • •
Varia™ lichten en radar compatibel •
Varia Vision™ compatibel •
VO2 Max - fietsen • •
Barometrische hoogtemeter •
Gesproken aanwijzingen • •
Garmin Elevate™ hartslagmeting aan de pols •
Activity tracking • • •
Intensieve minuten •
Connect IQ • • •
Ultratrac™ • • •
Slimme meldingen2 • • •
Waterdicht4 Zwemmen: 5 ATM (50 m) Zwemmen: 5 ATM (50 m) Zwemmen: 5 ATM (50 m)
Schermgrootte 1.23” Diameter 1.23” Diameter 1.1” x .08”
Batterijtype Herlaadbare Li-ion Herlaadbare Li-ion Herlaadbare Li-ion

Batterijduur 
Horloge modus: tot 4 weken.

GPS/Training modus: tot 16 uur.  
UltraTrac modus:  tot 25 uur.

Horloge modus: tot 11 dagen. 
GPS/Training modus:  tot 14 uur. 

UltraTrac modus:  tot 24 uur. 

Horloge modus: tot 30 dagen.
GPS/Training modus: tot 24 uur. 

UltraTrac modus:  tot 40 uur.

Connectiviteit Wi-Fi | Ant+ | Bluetooth smart | USB Ant+ | Bluetooth smart | USB Wi-Fi | Ant+ | Bluetooth smart | USB

Forerunner® 735XT

PRODUCT VERGELIJKING

UITERLIJKE KENMERKEN PRODUCT CONFIGURATIE

1 Indien gebruikt me HRM-Run™ of HRM-Tri™ hartslagmeter; verkocht met bepaalde modellen, ook apart beschikbaar.   2 Indien gekoppeld met compatibele telefoon; bezoek Garmin.com/ble voor info.   3 Indien gekoppeld met een borstband.   4 Waterdichtheid 
Zwemmen 5 ATM (50m). Meer info op Garmin.com/waterrating.   Het Bluetooth woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door Garmin is onder licentie. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. 

Toestel Afmeting (BxHxD) 4.5 x 4.5 x 1.2 cm

Toestel Gewicht: 40.2 g

Doos Afmeting (BxHxD) Horloge en Run-Bundle: 16.3 x 8.6 x 7.2 cm
Tri Bundle: 16.3 x 8.6 x 9.3 cm

Doos Gewicht Horloge: 228.2 g | Tri-Bundle: 344.2 g | Run-Bundle 277.2 g

Omdoos Afmeting (BxHxD) 36.2 x 34.4 x 30.2 cm

Omdoos Gewicht Horloge: 9.1 kg | Tri-Bundle: 10.0 kg | Run-Bundle: 10.7 kg

Omdoos Aantal Horloge en Run-Bundle: 32 | Tri-Bundle:  24

Omschrijving Artikelnummer EAN Prijs
Zwart & grijs 010-01614-06 0753759157784 € 449.99
Frost blauw & donkerblauw 010-01614-07 0753759157791 € 449.99

Zwart & grijs Tri Bundel 010-01614-09 0753759157814 € 599.99
Frost blauw & donkerblauw
Tri Bundel 010-01614-10 0753759157821 € 599.99

Zwart & grijs Run bundel 010-01614-15 0753759159290 € 499.99
Frost blauw & donkerblauw 
Run bundel 010-01614-16 0753759159306 € 499.99

vector™ 2 
Pedaalkrachtmeter, meet kracht, cadans, links/
rechts balans en cycling dynamics.

vector™ 2S 
Scherp geprijsde single krachtmeter.

varia™ radar 
Waarschuwt fietsers voor achteropkomend 
verkeer maar geeft voortuigen ook de nodige 
signalen.

varia viSion™ 
Een beter bewustzijn bij het fietsen met nuttige 
data in het gezichtsveld.

COMPATIBEL PRODUCTOVERZICHT

Bevat: Forerunner 735XT, handleiding, laadclip

Bevat: Forerunner 735XT, handleiding, laadclip, HRM-Run

Bevat: Forerunner 735XT, handleiding, laadclip, HRM-Tri, HRM-Swim


