
Descent™ Mk1
Innovatieve duikcomputer met GPS 
De nieuwe Garmin Descent Mk1 is de eerste duikcomputer in een klassiek horlogeformaat die 
over zowel professionele duikfeatures beschikt als oppervlakte GPS en kleurenkaarten. 
De Descent bevat geïntegreerde sensoren, zoals een 3-assig kompas, een gyroscoop en een 
barometrische hoogtemeter. Dankzij deze sensoren en de GPS- en GLONASS-functionaliteit kunt 
u de punten markeren waar u onder water gaat en waar u weer aan de oppervlakte komt. De 
Descent ondersteunt diverse duik-modi zoals single-gas, multi-gas, gauge en freedive (Apnea), 
inclusief het gebruik van nitrox en trimix. U kunt uw duiken rechtstreeks op het toestel plannen. 
Het horloge is ultra robuust en getest tot duiken op 100 meter diepte volgens de EN13319 
standaard voor duikcomputers. Daarnaast is het tevens een multi-sport horloge voor op het 
droge inclusief hartslagmeter via de pols.
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NIEUW 
ROBUUST DUIK 

ONTWERP

Compacte duikcomputer in een klassiek sporthorloge ontwerp met robust stalen of titanium behuizing, 

krasbestendig saffier glas en helder 1,2”hoge resolutie kleuren display.

NIEUW 
AUTO DIVE LOG

Auto dive log slaat data op van max 10,000 duiken, inclusief entry and exit points — eenvoudig te delen via 

Garmin Connect™ 

NIEUW 
OPPERVLAKTE GPS

Zeer gevoelige GPS- en GLONASS-satellietontvangst voor het markeren van punten waar u onder water gaat en 

waar u weer aan de oppervlakte komt 

NIEUW GEAVANCEERDE 

SENSOREN

Geavanceerde prestaties middels sensoren zoals GPS, 3-assis kompas, hoogtemeter, dieptemeter, 

temperatuursensor, gyroscoop, Elevate® polshartslag-sensor en meer.

ON WATCH DUIK 

PLANNING
Plan uw duik intuïtief rechtstreeks op uw duikcomputer.

MEERDERE DUIK 

MODI

Ondersteunt diverse duik-modi zoals single-gas, multi-gas, gauge en freedive (Apnea), inclusief het gebruik van 

nitrox en trimix. 

DUIK VEILIGHEID
No-deco time, decompressiestop-informatie, NoFly tijd op de  watch face, no sport en hoogte alerts (post dive) 

en meer

TOON EN TRIL 

MELDINGEN

Voor uw veiligheid levert de Descent diverse alerts via toon en vibraties. Hierdoor blijven duikers alert op 

cruciale aspecten van de duik zoals; het naderen over overschreiden van de No-Decompression Limit (NDL) tijd,  

wanneer er te snel wordt gestegen of gedaald  etc.

DUIK INTERFACE
Intuïtive duik-interface toont diepte, duiktijd, temperatuur, NDL/TTS, stijg en daal gegevens, gas mix, PO2, N2 

loading, decompressie-stop informatie en meer.
CONFIGUREERBARE

CONSERVATISME-

INSTELLINGEN

Dankzij de configureerbare conservatisme-instellingen kunt u uw persoonlijke veiligheidslimieten aanpassen

GETEST TOT 100M Getest tot duiken op 100 meter diepte volgens de EN13319 standaard voor duikcomputers.

NIEUW POLS 

HARTSLAGMETING
Elevate™ polshartslag technologie, geen borstband meer nodig

NIEUW MULTI -SPORT 

PROFELEN

Inclusief diverse voorgeladen sportprofielen en activiteitenprofielen, zoals zwemmen, lopen, hardlopen, 

fietsen, skiën, roeien, SUPpen en meer.

BATTERIJ 

LEVENSDUUR

Maximaal 21 dagen in de horlogemodus, 12 dagen in de smartwatch-modus, 40 uur in de duikmodus en 20 uur 

in de GPS-modus

KENMERKEN:



Personaliseer uw Descent™ Mk1 met gratis 

downloads uit onze Connect IQ store. 

Downloads watchfaces, widgets en handige

apps.

APPS WIDGETS DATAVELDEN WATCH FACES

GARMIN CONNECT™ MOBIELE APP:

Sluit je aan bij een global community.

Voor een volledig overzicht van je activiteiten. Gekoppelde apparaten uploaden automatisch je prestaties naar Garmin Connect.

dashboard Diepte/ hartslag Duik logboek Dagelijkse details Mijn Dag

Face-It™ App:

Met de Face-It app kunt u uw wijzerplaat 

aanpassen met een foto die op uw mobiele 

toestel staat.

Download de app, kies een foto in uw fotobibliotheek, voeg 

de tijd toe en stel de foto in als nieuwe wijzerplaat van uw 

horloge. Met de Face-It app kunt u uw horloge een 

persoonlijke uitstraling geven, bijvoorbeeld met een foto 

van een schitterend koraal die u hebt genomen tijdens uw 

laatste duik, of uw ontmoeting met de walvishaai. Of 

gewoon van uw kin(eren) of huisdier. 



PRODUCTVERGELIJK
Descent Mk1 met 

Zwarte silicconen band

Descent Mk1

Carbon grijs met DLC titanium band

Afmeting behuizing 51 mm 51 mm

Display
1.2”

240 x 240

1.2”

240 x 240

sapphire glas • • 

Waterbestendigheid 10 ATM (100 meter) / EN133193 • • 

Diepte sensor • • 

Max diepte 100M (EN13319) 100M (EN13319)

Multi duik-modi

Single-gas, multi-gas, gauge, apnea, apnea hunt
• • 

Nitrox & Trimix ondersteuning • •

Auto start/eind duik • • 

Aanpasbare eind-duik timeout
Ja

20s to 10m

Ja

20s to 10m

Safety Stop
Yes

Customizable Off/3min/5min

Yes

Customizable Off/3min/5min

No fly time
Ja

met 24uur countdown

Ja

met 24uur countdown

Duik planner
Ja

Basic NDL + Multi-Gas Deco Planner

Ja

Basic NDL + Multi-Gas Deco Planner

Automatisch vastleggen van entry en exit points • • 

Sync duiklogboek met Garmin Connect™ and Garmin 

Connect Mobile
• • 

Toon en tril alerts

Ascent rate, PO2, CNS/OTU, NDL, Deco, Gas Switching
• • 

3-assigf duik-kompas • • 

Connect IQ™ • • 

QuickFit 26 polsbanden • • 

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Descent™ Mk1 Omschrijving: Art.nummer: EAN: Adviesprijs:

Descent Mk1, Zilver-saffier met 

zwarte siliconen band

010-01760-10 0753759186890 €999.99

Descent Mk1, Grijs-saffier met 

DLC-titaniumband
010-01760-11 0753759186906 €1,499.99

In de verpakking: Descent Mk1, extra-lange verstelbare zwarte silicone polsband, data/laad kabel, 

documentatie

(SKU 010-01760-11 heeft tevens een zwarte siliconen band)

AFMETINGEN EN GEWICHT:

AFMETING VERPAKKING :

(B x H x D)
10.0 x 10.0 x 10.0 cm

GEWICHT VERPAKKING Siliconen band = 363 g | titanium band = 499 g

AFMETING OMDOOS:

(B x H x D)
31.5 x 31.5 x 32.0 cm

GEWICHT OMDOOS: Siliconen band 11.8 kg | titanium band = 15.4 kg

OMDOOS AANTAL 27



SPECIFICATIES

Afmeting (B x H x D): 5.1 cm x 5.1 cm x 1.78 cm

Display formaat: 1.2”

Display resolutie (B x H): 240 x 240

Display type: Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP)

QuickFit® horlogebanden Ja (26mm)

Gewicht:

Steel w/ w Silicone Band: 101g

Titanium w/ Silicone Band: 94g

Titanium w/ Titanium Band: 145g

Batterij type: Oplaadbare lithium-ion batterij

Batterij levensduur
Maximaal 21 dagen in de horlogemodus, 12 dagen in de smartwatch-modus, 40 uur in de 

duikmodus en 20 uur in de GPS-modus

Water rating:
10 ATM Dive

(100 Meter EN13319)3

Connectivity: Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi®

Intern geheugen: 16 GB

SOCIAL MADE SIMPLE:

Met onderstaande posts kunt u eenvoudig de Descent Mk1 via uw social media delen. Gebruik hiervoor een productafbeelding of de link 

naar de productpagina op uw website. 

Descent Mk1, ontwikkeld voor de 

nieuwsgierige duiker. De nieuwste en 

volledig uitgeruste GPS-duikcomputer

van @garmin.

(Link naar website en/of voeg een 

afbeelding toe)

Descent Mk1, ontwikkeld voor de nieuwsgierige duiker. De 

nieuwste en volledig uitgeruste GPS-duikcomputer van 

Garmin. Of je nu met of zonder tanks duikt, in zout of zoet 

water duikt, nitrox of trimix inademt of uw adem inhoudt: 

Descent Mk1 is de intuïtieve, complete duikcomputer 

waar u op hebt gewacht. 

(Link naar website en/of voeg een afbeelding toe)



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

QUICKFIT® 26 HORLOGEBANDEN U kunt de verwisselbare bandjes voor uw compatibele horloge eenvoudig wisselen en vastklikken. 

Kies voor leer, metaal of siliconen om de look van uw horloge in een flits te veranderen. 

Eenvoudig te wisselen en altijd stevig. Geen hulpmiddelen vereist.

Description: Part number: EAN: Adviesprijs:

Zwart siliconen

Knalgeel siliconen

Vuurrood silicone

Mosgroen silicone

Bruin leer

Donkergrijs roestvrij staal

Carbon grijs DLC titanium 

NIEUW

010-12517-00

010-12517-01

010-12517-02

010-12517-03

010-12517-04

010-12517-05

010-12580-00

0753759166984

0753759166991

0753759167004

0753759167011

0753759167028

0753759167035

0753759186869

€49.99

€49.99

€49.99

€49.99

€79.99

€199.99

€229.99

1 See Garmin.com/ataccuracy
2 Note: underwater GPS tracking data not provided; reception only available above surface
3 See Garmin.com/waterrating for more details.

Artikel Art.nummer: EAN: Adviesprijs: Omschrijving:

Oplaad/datakabel 010-12579-01 0753759186852 €24.99

Sluit de kabel op de USB-poort van uw computer aan 

om uw compatibele toestel op te laden en om 

gegevens naar en van uw computer over te brengen. 

Deze kabel kan ook worden aangesloten op een 

optionele netadapter (apart verkrijgbaar).

EXTRA-LANGE ZWARTE

SILICONEN POLSBAND
010-12579-00 0753759186845 €54.99

Inclusief QuickFit 26 gesp-band, verstelbare band en

extra lange verstelbare band

ACCESSOIRES….

De nieuwe carbon grijze DLC titanium band (010-12580-00) en de zwarte siliconen horlogeband (010-12579-
00) zijn de enige banden welke worden geadviseerd om mee te gaan duiken.


