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PRODUCT OVERVIEW:

Haal meer uit je golfspel met de draagbare Approach® R10 launch monitor. Hij is klein en kan eenvoudig naar de driving range mee 
worden genomen. Hij registreert meer dan 12 meetwaarden, waaronder de snelheid van het clubblad, de balsnelheid, de spin en 
meer. Train effectiever door je slagen te bekijken op een slagverspreidingskaart en videoclips van je swing op te nemen met visuele 
statistieken op je smartphone. Speel op meer dan 42.000 banen op de golfsimulator en doe mee aan een vriendschappelijke 
wereldwijde wedstrijd in wekelijkse toernooien op de Garmin Golf™ app. Als je thuis of binnen het bereik van je favoriete baan speelt, 
kun je de batterij tot wel 10 uur gebruiken voordat je hem opnieuw moet opladen.
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Met het premium lidmaatschap van de Garmin Golf app kunnen jij 

en je vrienden elke legendarische baan, je thuisbaan of zelfs een 

baan die je gaat spelen tijdens je volgende reis spelen met de 

Home Tee Hero golfsimulator voor meer dan 42.000 wereldwijde 

3D-banen.

HOME TEE HERO: Speel virtuele rondes op meer dan 42.000 

banen over de hele wereld en neem deel aan een wekelijks 

toernooi met scores die op ons wereldwijde leaderboard op de 

Garmin Golf-app worden geplaats2

OPSLAAN VAN VIDEO CLIPS: Bewaar videoclips van jouw 

opnamen in de cloud

Koppel je Approach R10 eenvoudig met de Garmin 

Golf app voor de volgende functies:

ZEE REAL TIME DATA:  bekijk je statistieken na elke 

swing, inclusief clubsnelheid, balsnelheid, spin, 

lanceerhoek, lanceerrichting, smashfactor en meer

CLUB PRESTATIES: Monitor hoe elke club presteert voor jou 

tijdens een sessie op de driving range of thuis

BEKIJK VIDEOS EN SWING-STATISTIEKEN: Bekijk en 

analyseer je eigen swing met automatisch opgenomen 

videoclips met je echte statistieken over elke slag
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KEY FEATURES:

PROBEER GRATIS HET GARMIN GOLF 
LIDMAATSCHAP

Probeer PREMIUM gratis voor 
proefperiode van 30 dagen om toegang te 

krijgen tot premium content4 voor jouw 
Approach R10.

Je krijgt toegang tot de gratis proefversie 
wanneer je de Approach R10 koppelt met 
de Garmin Golf-app. Na de proefperiode 

van 30 dagen kun je het premium 
lidmaatschap van de Garmin Golf-app 

voortzetten door een abonnement aan te 
schaffen.

BEKIJK DATA EN CLUB PRESTATIES:

ABONNEMENT
Maandabonnement: €9.99 

Jaarabonnement: €99.99

GARMIN GOLF™ APP GARMIN GOLF APP – PREMIUM
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DRAAGBAAR EN 

LICHTGEWICHT
Verbeter je spel waar en wanneer je maar wilt. Approach R10 is eenvoudig te verplaatsen van binnen, naar de tuin en naar de golfbaan..

MEER STATISTIEKEN 

VOLGEN

Verbeter de consistentie van je slagen door statistieken bij te houden, zoals de snelheid van de club head, balsnelheid, spin, lanceringshoek, 

lanceringsrichting, smashfactor en meer..

TRAINING MODUS
Krijg inzicht in je sterkten en verbeterpunten door de trainingsmodus te gebruiken, die statistieken voor elke club bijhoudt en een spreidingsdiagram toont 

op basis van de geschatte balvlucht.

NEEMT AUTOMATISCH 

VIDEO OP
Bekijk en analyseer je eigen swing met videoclips waarbij je echte statistieken bij elke opname worden weergegeven.

HOME TEE HERO
Je kunt met maximaal drie andere golfers je eigen thuisbaan spelen of zelfs een baan die je tijdens je volgende reis gaat spelen met virtuele rondes2 voor 

meer dan 42.000 banen over de hele wereld.

COMPATIBILITEIT E6 

CONNECT

De E6 Connect bibliotheek met content (niet meegeleverd) is compatibel met Approach R10. Met E6 Connect kun je eenvoudig fotorealistische banen 

spelen wanneer je maar wilt.

INCLUSIEF SMARTPHONE 

BEVESTIGING

Met de meegeleverde bevestigingsclips zet je jouw telefoon vast op je golftas, waardoor je tussen de slagen door de Garmin Go lf™ app kunt bekijken en 

gebruiken op je compatibele smartphone.

LANGE BATTERIJ 

LEVENSDUUR
Met een batterijlevensduur van maximaal 10 uur heb je meer tijd om te spelen tussen de oplaadmomenten door.
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PRODUCT CONFIGURATIE:

APPROACH R10

VIDEO CLIP:HOME TEE HERO2:

VERVOLG - GARMIN GOLF™ APP
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DESCRIPTION SKU EAN

Approach R10  

draagbare Golf Launch Monitor
010-02356-01 0753759270179

IN DE DOOS COUNTRY OF ORIGIN

Approach R10, carry case, tripod stand, phone mount,  microUSB cable, documentation

Made in Taiwan.  

Carry case and microUSB cable made in China or 

Taiwan.

EUR

€ 599.99
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SPECIFICATIES VERPAKKING:

SPECIFICATIES:
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APPROACH R10

Afmeting verpakking

(BxHxD):
17.0 x 15.0 x 9.0 cm

Gewicht verpakking: 652 g

Afmeting omdoos (BxHxD): 38.3 x 30.7 x 34.2 cm

Gewicht omdoos: 9.5 kg

Omdoos aantal: 12

GENERAL

Afmetingen

(BxHxD):
8.9 x 7.1 x 2.5 cm

Gewicht:
Zonder tripod: 148 g 

Met tripod: 220.8g

Batterij type: Interne oplaadbare lithium-ion battery

Batterijlevensduur: Tot 10 uur

Waterbestendigheid: IPX75

Interface: USB

DAILY SMART FEATURES

Smartphone compatibility: Ja (iPhone®, Android™)

Connect met Garmin Golf™  

app:
Ja

RADAR FEATURES

Golf metrics included:

Club head speed, club face angle, club path 

angle, angle of attack, ball speed, launch 

angle, launch direction, spin axis, spin rate, 

apex height, smash factor, carry distance, total 

distance, deviation distance

Club head snelheid

nauwkeurigheid:
+/- 8 km/h

Club face angle 

nauwkeurigheid:
+/- 2 graden

Club path angle 

nauwkeurigheid:
+/- 4 graden

Angle of attack 

nauwkeurigheid:
+/- 3 graden

Ball speed nauwkeurigheid: +/- 2km/h

Launch angle nauwkeurigheid: +/- 1 graden

Launch direction 

nauwkeurigheid:
+/- 1 graden

Apex height nauwkeurigheid: +/- 1.5m 

Carry distance 

nauwkeurigheid:
+/- 5m

Home tee hero: Ja (met actief abonnement)

E6 CONNECT compatibel: Ja

Driving range: Ja

Opslaan van clubstatistieken: Ja

Auto video opname: Ja

https://e6golf.com/


Netadapterkabel Snelle oplader voor 
meerdere toestellen

Telefoonhouder voor

golfkar/-tas

Mini Tripod voor Approach 

R10

SKU: 010-11478-05 SKU: 010-10723-17 SKU: 010-12981-00 SKU: 010-12981-01

EAN: 0753759103729 EAN: 0753759111540 EAN: 0753759275129 EAN: 0753759275136

Deze set bestaat uit een microkabel en 

een minikabel zodat jij je R10 kunt 

voeden of opladen. Inclusief stekkers 

voor het Verenigd Koninkrijk en 

Europa.

Voeg twee snelle USB-poorten toe 

aan de 12V-uitgang van je voertuig 

terwijl je de mogelijkheid behoudt 

jouw R10 van stroom te voorzien.

Deze telefoonhouder kan eenvoudig 

aan een golftas worden bevestigd 

voor een beter zicht en 

gemakkelijkere interactie met de 

Garmin Golf™-app.

Mini tripod voor de Approach R10-apparaat 

vast, zodat de R10 boven het 

slagoppervlak zit.

RRP: € 19.99 RRP: €19.99 RRP: €39.99 RRP: €29.99

1This device requires a paired compatible smartphone downloaded with the Garmin Golf app.
2Subscription required.
3E6 CONNECT is a 3rd party application through TruGolf.
4Download the Garmin Golf app to access free trial. User is required to enter their credit card information and auto-charging will begin unless the subscription is canceled before the 
30-day trial ends.
5See Garmin.com/waterrating

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

COMPATIBELE ACCESSOIRES: NIEUW
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For more information on compatible products, please visit the product page at Garmin.com.

VIRTUELE GOLFBAAN 

DEKKING:

Jij en maximaal 3 andere golfers kunnen je eigen thuisbaan 
spelen of zelfs een baan die je tijdens je volgende reis gaat 
spelen met virtuele rondes voor meer dan 42.000 banen 
wereldwijd met een premium abonnement op de Garmin 
Golf™ app.
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SKU EAN RRP OMSCHRIJVING

microUSB kabel 010-11478-01 0753759101985 €11.99
Sluit de kabel aan op de USB-poort van uw computer om uw 

apparaat op te laden. Deze kabel kan ook worden gecombineerd 

met de USB-voedingsadapter met twee poorten (apart verkrijgbaar).

NIEUW

https://e6golf.com/
http://Garmin.com/

