
 
 
 

PRODUCT AANKONDIGING 

 

Forerunner® 35 GPS Hardloophorloge 
     met ingebouwde Garmin ElevateTM  hartslagmeting  

op de pols 
Blijf fit, blijf verbonden en deel je prestaties met de Forerunner 35. Dit stijlvolle, 

eenvoudig te gebruiken GPS hardloop horloge is uitgerust met Elevate 

hartslagmeting op de pols1, zodat je zonder hartslagband om de borst kunt 

lopen. Daarnaast functioneert dit horloge ook als activity tracker en telt o.a. het 

aantal stappen en verbrande calorieën. De Forerunner 35 beschikt ook over 

smartwatchfuncties2 zoals smartphone meldingen, LiveTrack en muziekbediening 

vanaf je pols. Haal je doelen met behulp van diverse sport profielen, 

trilmeldingen om je gemotiveerd te houden en nuttige functies zoals   

Auto Pauze® en hardloop/wandel modus. 
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BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN: 

EATURES: 

 

 

NIEUW TRILMELDINGEN 
Nuttige trilalarmen voor hardloop waarschuwingen, activity tracking1  mijlpalen, smartphone 
meldingen2  and tempo waarschuwingen 

 

NIEUW VERBETERD DISPLAY Nieuw hoge resolutie display die zowel binnen als buiten perfect afleesbaar is. 

 
INGEBOUWDE GPS 

Ingebouwde GPS met snelle verbinding vertelt precies hoe ver, hoe snel en waar je loopt1 , 
zelfs onder de bomen. Geen telefoon nodig! 

 
24/7 HARTSLAG MONITORING 24/7 hartslagmeting op de pols – geen borstband nodig 

 
SMART CONNECTIVITY Automatische uploads/updates, smartphone meldingen, LiveTrack en muziek bediening  

 
ACTIVITY TRACKING 

Telt stappen, calorieën, intensiteit minuten en vertelt je wanneer je moet bewegen. Ook wordt je slaap 

gemonitord wat je later kunt terug zien in Garmin Connect. 

 GRATIS GARMIN CONNECT™ 
MOBIELE APP 

Op onze gratis online fitness community kun je je vooruitgang opslaan en delen met vrienden en 
familie. 

 
STIJLVOL EN COMFORTABEL Stijlvol lichtgewicht ontwerp dat comfortabel de hele dag kan worden gedragen.  

 
MULTISPORT PROFIELEN Blijf actief met (binnen) hardlopen , fietsen and cardio activiteiten profielen. 

     FUNCTIES: 

    
 

ACTUELE DATA SMARTPHONE 
MELDINGEN 

HARDLOPEN STAPPEN TELLEN1 HARTSLAG1 

     



MARKETING MEMO 

 

       PRODUCT CONFIGURATIE:                                                                                                                                Beschikbaar: Q3 2016 

 

Forerunner® 35 GPS 

Hardloop horloge 

Beschikbaar: September 2016 | Inclusief: Forerunner 35, oplaad/data clip, gebruiksaanwijzing 

RRP: € 199,99 

 

 

GARMIN CONNECT™ MOBIEL APP: 

Beknopte en eenvoudige tabellen, grafieken, kaarten en meer laten je activiteiten zien. Volg je voortgang naar je doelen en upload draadloos relevante data en 

deel deze met de online Garmin Connect™ community. 

 
 

Omschrijving: 

 
Forerunner 35, Zwart 

 

Artikel nummer: 010-01689-10 
UPC: 753759161965 

 
Forerunner 35, Limelight 

 

Artikel nummer: 010-01689-11 
UPC: 753759161972 

 
Forerunner 35, Frost Blue 

 

Artikel nummer: 010-01689-12 
UPC: 753759161989 

 
Forerunner 35, Wit 

 
 

Artikel nummer: 010-01689-13 
UPC: 753759161996 

     



Page 3 of 5 

 

 

 
 

MARKETING MEMO 

 
        PRODUCT VERGELIJK: 

 Forerunner® 35 

 
Forerunner 235 

 
Forerunner 735XT 

 

Markt Hardlopen Hardlopen Hardlopen en Multisport 

GPS • • • 
GLONASS  • • 
Elevate™ hartslagmeting op de pols • • • 
Interval timer • • • 
Geavanceerde workouts  • • 
Training schema’s  • • 
Auto Lap • • • 
Handmatige ronde • • • 
Auto Pauze • • • 
Hardlopen/Wandelen • • • 
Audio prompts • • • 
Waarschuwingen: Tijd, afstand,  

calories 

• • • 
HR waarschuwingen • • • 
Kadans waarschuwingen   • 
Trilalarm • • • 
Doe een activiteit   • 
Tempo waarschuwing • • • 
Persoonlijke records • • • 
Training Effect  • • 
Herstel advies  • • 
VO2 Max  • • 
Race voorspelling  • • 
Lactaatdrempel   • 
Hardloop dynamiek   • 
Finish tijd  • • 
Activiteiten profielen • • • 
Multisport   • 
Aanpasbare velden • • • 
Automatische upload • • • 
Smartphone meldingen • • • 
LiveTrack   •  • • 
Automatische updates   •  • • 
Activity tracking   •  • • 
Kleuren display   • • 
Batterij levensduur Training: 13 uur 

Horloge: 9 dagen 

Training: 11 uur 

Horloge: 9 dagen 

Training: 14 uur 

Horloge: 11 dagen 

Connectivity ANT+ | Bluetooth smart | USB ANT+ | Bluetooth smart | USB ANT+ | Bluetooth smart | USB 
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       YOU MAY ALSO LIKE: 
 

 

FYSIEKE SPECIFICATIES:  

Product afmetingen: 35,5 x 40,7 x 13,3 mm 

Product lengte: 24,6 cm 

Product gewicht: 37,3 gram 

Gift box afmetingen: (B x H x D) 13,7 cm x 6,8 cm x 6,6 cm 

Gift box gewicht: 141,3 gram 

Omdoos afmetingen: (B x H x D) 37,1 cm x 29,5 cm x 30,0 cm 

Omdoos gewicht: 7,4 kg 

Omdoos aantal: 40 

   

BIKE SPEED EN CADENCE SENSORS 
Monitor je fietscadans en/of snelheid met deze 
gemakkelijk te installeren draadloze sensors.  

GARMIN INDEX™ SMART SCALE 
Werk aan je gezondheid met de Garmin Index 
smart scale, de connected weegschaal met meet 
gegevens die ertoe doen. Meet gewicht, BMI, 
lichaamsvet, spiermassa en meer.  

OPLAAD CLIP 
Sluit de kabel aan op de USB poort van uw 
computer om uw Garmin op te laden en om 
gegevens naar en van uw computer over te 
brengen.  
 

SKU: 010-12104-00  
UPC: 753759120641 

RRP: € 69,00 

Zwart: 010-01591-10 UPC: 753759149314 
Wit: 010-01591-11 UPC: 753759149321 

RRP: € 169,00 

SKU: 010-11029-18  
UPC: 753759142988 

RRP: € 19,99 

   
VÍVOACTIVE® HR 
Ren, fiets, zwem, golf, ski en  meer met de 
vívoactive HR, de GPS smartwatch met Elevate™ 
hartslagmeting op de pols. Dit horloge houdt al 
uw sport en activiteiten data bij en beschikt over 
smartphone meldingen. 
 

FOREUNNER® 235 
Blijf op schema voor je volgende persoonlijk 
record met de Forerunner 235, het GPS hardloop 
horloge met Elevate hartslagmeting op de pols 
en smartphone meldingen. Ingebouwde activity 
tracking connected eigenschappen zoals 
automatische uploads naar Garmin Connect™. 

FORERUNNER 735XT 
Wees vandaag een betere atleet dan gisteren met 
de Forerunner 735XT. Dit GPS hardloop horloge 
met multisport mogelijkheden beschikt over 
hartslagmeting op de pols, zwem functies, 
geavanceerde hardloop dynamiek en smartphone 
meldingen.  
  

SKU: 010-01605-00 
UPC: 753759154363 

RRP: € 269,99 

SKU: 010-03717-71 
UPC: 753759153588 

RRP: € 349,00 

SKU: 010-01614-06 
UPC: 753759157784 

RRP: € 449,99 
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1   Zie Garmin.com/ataccuracy 
2  Indien gekoppeld met een compatibel smartphone; zie Garmin.com/ble        

 

 
 
 

PRODUCT TEKSTEN 

PY: 30 
WOORDEN 

Blijf fit en deel je prestaties met de Forerunner 35. Dit stijlvolle en eenvoudig te gebruiken GPS-hardloophorloge is uitgerust met 
Elevate™ hartslagmeting op de pols, smartphone meldingen, muziekbediening en meer!  

 
 

63 
WOORDEN 

Blijf fit en deel je prestaties met de Forerunner 35. Dit stijlvolle, lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken GPS-hardloophorloge is uitgerust 
met Elevate™ hartslagmeting op de pols, zodat je zonder hartslagband kunt lopen! Uitgerust met smartphone meldingen, diverse 
sportprofielen, muziekbediening, nuttige functies zoals Auto Pauze® en hardloop/wandel modus, en meer! De Forerunner 35 biedt alles 
wat je nodig hebt om jouw hardloopprestaties te verbeteren. 

  

 

135 
WOORDEN 

Blijf fit, analyseer en deel je prestaties met de Forerunner 35. Dit stijlvolle, lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken GPS-hardloophorloge 
is uitgerust met Elevate™ hartslagmeting op de pols, zodat je zonder hartslagband om de borst kunt lopen! Daarnaast functioneert dit 
horloge ook als activity tracker en telt onder andere het aantal stappen en de verbrande calorieën. Het monitoren van het slaapritme en 
de slaapkwaliteit zorgt voor voldoende herstel. De Forerunner 35 is uitgerust met connected functies zoals smartphone meldingen, 
muziekbediening vanaf de pols, automatische uploads naar de Garmin Connect online fitness community, Live Track en meer! Behaal je 
gestelde doelen met behulp van diverse sportprofielen, intervaltrainingen, meldingen om je gemotiveerd te houden en nuttige functies 
zoals Auto Pauze® en hardloop/wandel modus. De Forerunner 35 biedt alles wat je nodig hebt om jouw hardloopprestaties te 
verbeteren. 

 


