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Garmin® Forerunner® 25 med GPS och smarta aviseringar
Garmin presenterar nu Forerunner 25, en kompakt och lättanvänd löparklocka med GPS och uppkopplade
funktioner. Oavsett vad du har för mål med din träning kommer Forerunner 25 hjälpa dig att nå dit genom
att mäta viktig data som distans, tempo, puls och kalorier. Mellan träningspassen får du hjälp med att hålla
dig motiverad med aktivitetsspårning, räkna steg och kalorier, påminna dig när du suttit stilla för länge och
registrerar din sömn. Ihopkopplad med en kompatibel Smartphone1 kan du automatiskt ladda över data till
Garmin Connect och vara uppkopplad med aviseringar om inkommande samtal, SMS, kalenderpåminnelser
mm.
– Oavsett om man laddar inför sina första 5 km eller ett Marathon är Forerunner 25 ett mycket bra verktyg
för att hålla sig motiverade, säger Andrew Silver, produktchef för Garmin Fitness.
– Forerunner 25 håller användaren aktiv genom att registrera alla aktiviteter samtidigt som man är
uppkopplad mot vänner och familj.
Med Forerunner 25 kan du ta din träning till nästa nivå och hålla dig aktiv mellan träningspassen. Den
mäter distans, tempo, puls och håller reda på dina nya personliga rekord. Den mäter också steg, kalorier
och distans under hela dagen. Forerunner 25 påminner dig också när du suttit stilla för länge. Den är
kompakt och tunn och har en större skärm än sin föregångare Forerunner 15. Vattentät ner till 50 meter
och en batteritid på 8 timmar i träningsläge och upp till 6 veckor i klockläge.
Ihopkopplad med en kompatibel Smartphone kan du dela dina träningspass i realtid via Live Tracking och
vara uppkopplad med vänner och familj via smarta aviseringar och se inkommande samtal, SMS, email och
kalenderpåminnelser. Träningspassen laddas automatiskt över till Garmin Connect där du kan analysera,
sätta upp mål och dela dina träningspass på sociala medier. Du kan också länka din Carmin Connect till
MyFitnessPal där du enkelt kan se hur många kalorier du konsumerar och förbränner.
Forerunner 25 beräknas finnas tillgänglig i september 2015 till ett rekommenderat cirkapris på 1 699:- exkl.
pulsband och 1 999:- inkl. pulsband. Den kommer finnas i en större variant i svart/röd eller svart/blå och en
mindre variant i svart/lila och vit/rosa.
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