
Forerunner® 645/645 Music GPS 
hardloophorloge
Met de Forerunner 645 Music is elke run een prestatie. Dit GPS-running horloge slaat wel 500 
nummers/songs op en is Garmin Pay ™ ready1. Je kunt je telefoon en portemonnee dus gerust 
thuislaten. Verfijn uw training met de hartslagmeter via de pols2, geavanceerde running dynamics3

en prestatie monitoring functies. U kunt uw horloge zelfs aanpassen door gratis wijzerplaten, apps 
en meer te downloaden van Connect IQ ™.

8 January 2018

MUZIEK GARMIN PAY RUNNING DYNAMICS
FYSIOLOGISCHE 

METINGEN
CONNECT IQ APPS

NIEUW 
INTERNE 
MUZIEKSPELER 
(500 songs)

Met de 645 Music kunt u gemakkelijk maximaal 500 nummers naar uw horloge downloaden en via een 
Bluetooth® headphone6 (afzonderlijk verkrijgbaar) beluisteren.

NIEUW 
GARMIN PAY 
Ready

De Forerunner 645/645Music beschikt over de functie Garmin Paytm 1, door de NFC chip. Hiermee kunt u in de 
nabije toekomst contactloos betalen met uw wearable.

RUNNING 
DYNAMICS3

Bekijk je efficiëntie; grondcontact tijd, balans, paslengte, verticale beweging; en nog meer. Nu ook inclusief 
het meten van Running Power7.

TRAINING STATUS Geeft aan hoe efficiënt je training is met dagelijkse status updates.

CONNECTED
FEATURES4

Inclusief smartphone meldingen, het verzenden van voorgeladen berichten op inkomende text-berichten4, 
automatische uploads naar Garmin Connect en LiveTrack.

CONNECT IQ
Personaliseer de Forerunner 645/M met gratis downloads uit de Connect IQ store. U kunt wijzerplaten 
aanpassen, maar ook datavelden, apps en widgets toevoegen. Meet nu ook uw hardloopvermogen met de 
Running Power app.

24/7 HR 
MONITORING2 Elevate™ hartslagmeting2 met volledig geïntegreerde sensor geeft 24/7 info – geen borstband nodig.

GPS+GLONASS Geniet van ook betere satellietontvangst, waar je ook gaat trainen.

WELLNESS
MONITORING

Inclusief all-day stress meting adem-relaxation timer.

BUILT-IN SPORTS
Meet meer dan alleen hardlopen, met o.a. ingebouwde apps voor fietsen, zwemmen (zwembad), roeien, 
cardio en meer.

CUSTOM 
WORKOUTS

Download of creëer je eigen custom hardloop-, fiets-, cardio- of krachttraining en upload deze naar je pols.

GARMIN 
CONNECT™
MOBILE APP

Garmin Connect™ is uw mobiele thuisbasis voor uitgebreide grafieken en analyses van al uw opgeslagen 
activiteiten, wekelijkse uitdagingen om u te inspireren om alles uit uzelf te halen en de mogelijkheid om met 
andere gebruikers te verbinden voor extra motivatie. Garmin Connect is gratis en Nederlandstalig.

BATTERY LIFE5 Forerunner 645;  max 7 dagen in smartwatch modus and 12 uur in GPS mode. Forerunner 645 Music; max 7 
dagen in smartwatch modus en 5 uur in GPS+muziek modus.

KEY FEATURES:

KENMERKEN:

Forerunner® 30 
GPS-hardloophorloge
Met Forerunner® 30 kunt u fit blijven, verbonden blijven en uw voortgang delen.
Dit eenvoudig te gebruiken GPS-horloge biedt hartslagmeting op de pols1 en 
VO2 max, zodat u uw fitnessniveau kunt monitoren. Het horloge beschikt tevens 
over smartphone meldingen2 voor oproepen en tekstberichten en is uitgerust met
Move IQ ™ voor automatische activiteit detectie.
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HARTSLAG VO2 MAX
REAL-TIME

DATA
ACTIVITY

TRACKING
SMARTPHONE
MELDINGEN

INGEBOUWDE GPS
Met GPS beschikt u over uiterst nauwkeurige afstand- en tempostatistieken en wordt uw wandeling, 
hardlooproute en fietstocht op een kaart vastgelegd. U heeft dus geen smartphone nodig!

24/7 HEART RATE
MONITORING1

Elevate™ hartslagmeting op de pols met nieuwe volledig geïntegreerde sensor geeft 24/7 info - geen 
borstband nodig.

FITNESS LEVEL
Inclusief VO2 max. Uw VO2 max score is essentieel om uw persoonlijke fitnessniveau te kunnen zien, 
begrijpen en bovenal beheren.

SMARTPHONE 
MELDINGEN2/
TRIL-SIGNALEN

Meldingen voor inkomende oproepen, voicemails en tekstberichten.

CONNECTED FUNCTIES
Smartphone meldingen, automatische uploads naar Garmin Connect™ en LiveTrack, zodat anderen uw
hardloopprestaties kunnen volgen.

ACTIVITY TRACKING1 Houdt o.a. aantal stappen, verbrande calorieën, minuten intensieve activiteit bij en herinnert u eraan
wanneer het tijd is om te bewegen.

GARMIN CONNECT
MOBILE APP

Garmin Connect™ is uw mobiele thuisbasis voor uitgebreide grafieken en analyses van al uw opgeslagen 
activiteiten, wekelijkse uitdagingen om u te inspireren om alles uit uzelf te halen en de mogelijkheid om met 
andere gebruikers te verbinden voor extra motivatie.

MOVE IQ
Move IQ technologie herkent automatisch activiteiten zoals hardlopen, fietsen, wandelen en cardio. U hoeft
enkel maar op start te drukken!

SPECIFICATIES:

KENMERKEN:

INFOBLAD



PRODUCTVERGELIJK:
Forerunner® 645/645 

Music
Forerunner 935 Forerunner 735XT Forerunner 235

TYPE horloge Running Running & Multisport Running & Multisport Running
GPS/GLONASS • • • •
Wi-Fi® • •
ANT+®/USB/BLE • • • •
Smartphone meldingen4 • • • •
Connect IQ™ apps • • • •
Hartslagmeting op de pols2 • • • •
Barometrische hoogtemeter • •
MP3/AAC player • (Music Only)6

Activity tracking2 • • • •
Geklommen verdiepingen • •
Intensiteitsminuten • • • •
VIRB® afstandsbediening • • • •
Uitgebreide timeout • • • •
Auto lape®/ handmatige ronde • • • •
Instelbare ronde pop-up • • • •
Auto Pause® • • • •
Auto/Handmatig multisport • •
Waarschuwingen • • • •
Workouts • • • •
Training plans • • • •
Metronoom • • •
Zwemmen (zwembad) app • • •
Open water zwemmen app • •
Golf app •
Instelbare gegevensvelden • • • •

Aerobic training effect • • • •

Anaerobic training effect • •

Training Status • •

Training Load • •

VO2 max • • • •

Hersteladvies • • • •

Race predictor • • • •

Auto max HR • • •

Lactaatdrempel • • •

FTP, Functional Threshold Power • •

HRV stress test • • •

Prestatie conditie • • •

Grondcontact tijd3 • • •

GCT balans3 • • •

Cadans3 • • •

Vertical oscillatie3 • • •

Paslengte3 • • •
Vertical ratio3 • • •

Batterij levensduur5
Training met GPS: 12 uur

Training met muziek: 5 uur
Watch-modus: 7 dagen

Training met GPS: 24 uur
Watch-modus: 2 weken

Training met GPS: 14 uur
Watch-modus: 11 dagen

Training met GPS: 11 uur
Watch-modus: 9 dagen

Sensor Compatibility
Running Power Connect IQ app • •
Fiets snelheid en cadans • • • •

Fiets vermogensmeter • •

Cycling dynamics • •
Shimano Di2 • •
Running Dynamics Pod • • •

Varia Vision™ in-sight display • • •

Varia™ smart fiets verlichting • • •

Varia radar • • •

HRM-Tri™/HRM-Run™/HRM-Swim™ •(HRM-Run) • •
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VERKOOPDATA
Omschrijving: Art. nummer: EAN: RRP:

Forerunner® 645
zwart

010-01863-10 0753759185091 €399,99

In de doos: Forerunner 645, laadkabel 1.15A, documentatie

Forerunner® 645
Sandstone

010-01863-11 0753759185107 €399,99

In de doos: Forerunner 645, laadkabel 1.15A, documentatie

Forerunner® 645 Music 
Zwart 010-01863-30 0753759185138 €449,99

In de doos: Forerunner 645 Music, laadkabel 1.15A, documentatie

Forerunner® 645 Music 
Cerise 010-01863-31 0753759185145 €449,99

In de doos: Forerunner 645 Music, laadkabel 1.15A, documentatie

PHYSICAL SPECIFICATIONS:
AFMETINGEN (B x H x D): 4,3 x 4,3 x 1,3 cm

GEWICHT: 42,2 g

AFMETING VERPAKKING: (B x H x D) 14,1 x 6,9 x 6,2 cm

GEWICHT VERPAKKING: 133,2 g

AFMETING OMDOOS: (B x H x D) 38,1 x 30,5 x 31,5 cm

GEWICHT OMDOOS: 7,1 kg

OMDOOS AANTAL: 40

Forerunner® 30 
GPS-hardloophorloge
Met Forerunner® 30 kunt u fit blijven, verbonden blijven en uw voortgang delen.
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over smartphone meldingen2 voor oproepen en tekstberichten en is uitgerust met
Move IQ ™ voor automatische activiteit detectie.
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HRM-RUN
De HRM-Run hartslagmeter voorziet Garmin 
Forerunner® hardloophorloges in het 
hogere segment van de meest 
geavanceerde hardloopgegevens. De kleine, 
lichte module past binnen de breedte van 
de comfortabele, gemakkelijk verstelbare 
band. 

Art nummer: 010-10997-12
EAN: 0753759149772
advies: €99

RUNNING DYNAMICS POD
Meet 6 typen Running Dynamics om zo je prestatie
en efficientie te meten. De RD-pod kan eenvoudig 
aan de band van uw broek worden bevestigd.

Art nummer: 010-12520-00
EAN: 0753759175528
advies: €69,99

Oplaadkabel 1.15A NIEUW
Sluit de kabel aan op de USB-
poort van uw computer om 
uw Garmin op te laden en 
om gegevens én 
muziekbestanden (645M) 
over te brengen.

Art nummer: 010-11029-19
EAN: 0753759206857
advies: €19,99

VERVANGINGS BANDEN
Los verkrijgbare vervangings polsbanden voor de Forerunner 645/M.
Adviesprijs: €29,99

ZWART
art.nummer: 010-11251-0Y
EAN: 0753759198923

SANDSTONE
art.nummer: 010-11251-0Z
EAN: 0753759198930

CERISE
art.nummer: 010-11251-1C
EAN: 0753759159498

Voor meer informatie over compatibele accessoires ga naar www.garmin.nl

1 Beschikbaar voor ondersteunde pasjes van deelnemende banken. Vraag uw bank om meer informatie. Hou garmin.com/GarminPay in de gaten voor een overzicht van deelnemende landen, banken en
betalingsnetwerken.
2 Zie Garmin.com/ataccuracy
3 In combinatie met running dynamics pod, HRM-Run™ of HRM-Tri™ 
4 Indien gekoppeld met een compatibele Android smartphone; zie ook Garmin.com/BLE
5 Batterij levensduur is afhankelijk van het gebruik.
6 Zie garmin.com/wirelessheadphones
7 Met Garmin’s Connect IQ Running Power datavelden

INTERESANTE ACCESSOIRES:

SOCIAL MADE SIMPLE:

Garmin introduceert de #Forerunner 645 
Music. Het ultieme hardloophorloge met 
ruimte voor ruim 500 songs. Jouw muziek op 
jouw pols!.

(Link naar website)

Garmin introduceert de #Forerunner 645 Music. Het 
ultieme hardloophorloge met ruimte voor ruim 500 
songs. Jouw muziek op jouw pols!.
Geef je prestatie een boost! Beat Yesterday!

((Link naar website)
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