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OPIS PRODUKTU:

Lily™ to niewielki i stylowy smartwatch. Wystarczy lekko potrząsnąć nadgarstkiem lub dotknąć ekranu, a zegarek na eleganckiej tarczy wyświetlą 

się dane zegarka. Jasne, a jednocześnie dyskretne podświetlenie wygasza się po zakończeniu przeglądania funkcji. Zegarek umożliwia trzymanie 

ręki na pulsie, dzięki możliwości wyświetlania powiadomień z telefonu1 – np. o przychodzących wiadomościach tekstowych, mailach, czy 

informacje z aplikacji. Smartwatch mierzy także liczbę kroków, monitoruje sen, rytm pracy serca, zasoby energetyczne organizmu, posiada 

narzędzia do monitorowania zdrowia kobiet oraz doskonale uzupełnia styl życia2. Co więcej, czas pracy na jednym ładowaniu baterii wynosi do 5 

dni, dzięki czemu ten smartwatch może zawsze nadążyć za swoją właścicielką.

SPORT EDITION
Silikonowy pasek i aluminiowy bezel

2

CLASSIC EDITION
Pasek z włoskiej skóry i bezel ze stali nierdzewnej



GŁÓWNE FUNKCJE:
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STYLOWE WZORNICTWO I 

DYSKRETNY 

WYŚWIETLACZ

Niewielki stylowy smartwatch to doskonałe dopełnienie Twojego stylu. Jedyna w swoim rodzaju wzorzysta tarcza uruchamia 

się po delikatnym dotknięciu.  

EDYCJA SPORTOWA 

ORAZ KLASYCZNA

Smartwatch występuje w dwóch wersjach - sportowej i klasycznej. Każda z nich oferuje całą paletę kolorów, metalowych 

wykończeń i wersji pasków (w tym skórzanych i silikonowych) do wyboru. Zawsze można więc dobrać wygląd zegarka tak 

aby był spójny z całością stylizacji. 

CAŁODNIOWE 

MONITOROWANIE 

PARAMETRÓW 

ZDROWOTNYCH

Monitoruj stan swojego organizmu sprawdzając wskazania pomiarów oddychania, pulsoksymetru1 mierzącego saturację 

krwi, zasobów energetycznych organizmu, etapów cyklu menstruacyjnego, monitorowania ciąży, nawodnienia organizmu, 

całodobowegopomiaru stresu, snu oraz rytmu pracy serca (w przypadku zbyt wysokiego lub niskiego tętna można ustawić 

odpowiednie alerty)2. 

POWIADOMIENIA ZE 

SMARTFONA

Nie przegapisz ważnych spraw dzięki powiadomieniom ze smartfona o przychodzących połączeniach, wiadomościach 

tekstowych, przypomnieniach z kalendarza oraz innych aplikacji.

WBUDOWANE APLIKACJE 

SPORTOWE

Dzięki wbudowanym aplikacjom można monitorować treningi jogi, pilatesu, treningi cardio oraz sesje świadomego 

oddychania; możliwość połączenia zegarka z modułem GPS w telefonie pozwala zliczać odległości pokonane podczas 

spacerów, biegania lub innych aktywności na zewnątrz. 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z 

LOKALIZOWANIEM I 

BEZPIECZEŃSTWEM

Funkcja wsparcia w sytuacjach awaryjnych wysyła lokalizację użytkownika do wprowadzonych w pamięć zegarka kontaktów 

awaryjnych4; funkcja Live Track pozwala rodzinie i przyjaciołom śledzić aktywności outdoorowe użytkownika w czasie 

rzeczywistym, przez co mogą być spokojni o jego bezpieczeństwo. 

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA Z 

GPS

Zegarek może łączyć się z modułem GPS w telefonie aby zliczać dystanse pokonywane podczas spacerów, biegania lub 

innych aktywności. 

NOWOŚĆ

Dane dot. stanu zdrowia Tarcza zegarka
Bezpieczeństwo i 

lokalizowanie

Funkcja „Znajdź mój 

telefon”
Kalendarz

Monitorowanie poziomu 

stresu

Dane dot. zdrowia dla 

kobiet

Zasoby energetyczne 

organizmu „Body 

Battery”

Aplikacje sportowe
Łączenie się z modułem 

GPS w telefonie
Oddychanie

Powiadomienia ze 

smartfona
Nawodnienie Mój dzień
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PORÓWNANIE PRODUKTÓW:
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vívoactive® 4S vívomove 3S Lily

Odpowiadanie na wiadomości tekstowe3

(wyłącznie na urządzeniach z systemem 

Android™)
• • •

Powiadomienia ze smartfona3 • • •

Przechowywanie w pamięci i odtwarzanie 

muzyki
•

Sterowanie odtwarzaniem muzyki • • •

Obsługa Connect IQ™ •

Obsługa płatności zbliżeniowych Garmin Pay™ •

Funkcje związane z bezpieczeństwem i 

lokalizowaniem4 • •
•

(wyłącznie funkcja LiveTrack i funkcja wsparcia w 
sytuacjach awaryjnych)

Monitorowanie zasobów energetycznych 

organizmu Body Battery™
• • •

Pulsoksymetr1 • • •

Nadgarstkowy pulsometr1 • • •

Monitorowanie oddychania • • •

Monitorowanie stanu nawodnienia • • •

Monitorowanie cyklu menstruacyjnego • • •

Maksymalny próg tlenowy/wiek sprawnościowy • • •

Całodniowy monitor stresu • • •

Animowane treningi wyświetlane na ekranie •

Śledzenie aktywności sportowych • • •

Pokonane piętra • •

Zaawansowane monitorowanie snu • • •

Łączenie się z GPS • 
(Wbudowany)

• •

Wbudowane aplikacje sportowe 20+
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(możliwość pobrania dodatkowych z serwisu Garmin 

Connect™)
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(możliwość pobrania dodatkowych z serwisu Garmin 

Connect™)

Typ wyświetlacza
MIP 

W pełni interaktywny kolorowy wyświetlacz

OLED 

Analogowe wskazówki z interaktywnym wyświetlaczem 

monochromatycznym

TFT LCD 

Interaktywny wyświetlacz monochromatyczny

Rodzielczość wyświetlacza 218 x 218 pikseli 64 x 132 pikseli 240 x 201 pikseli

Czas pracy baterii
Do 7 dni (tryb smartwatch) 

Do 5 godzin (GPS + tryb odtwarzania muzyki)

Do 5 dni (tryb smartwatch) 

Do 1 dodatkowego tygodnia (tryb zegarka)
Do 5 dni (tryb smartwatch)

Klasa wodoodporności7 SWIM, 5ATM SWIM, 5ATM SWIM, 5ATM
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KONFIGURACJE PRODUKTU:

EDYCJA KLASYCZNA:

EDYCJA SPORTOWA:
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SCD:

EUR GBP NOK SEK DKK FIN EUR

€199.99 £179.99 2 399 2 399 1 699 219.00

W ZESTAWIE KRAJ POCHODZENIA

Smartwatch Lily - Edycja sportowa, przewód do ładowania/transmisji danych, dokumentacja
Wyprodukowano na Tajwanie. Przewód 

wyprodukowano na Tajwanie lub w Chinach.

OPIS SKU UPC

Kremowozłota luneta, biała obudowa oraz 

pasek silikonowy
010-02384-10 753759266424

W ZESTAWIE KRAJ POCHODZENIA

Smartwatch Lily - Edycja sportowa, przewód do ładowania/transmisji danych, dokumentacja
Wyprodukowano na Tajwanie. Przewód 

wyprodukowano na Tajwanie lub w Chinach.

OPIS SKU UPC

Różowozłota luneta, piaskowa obudowa i pasek 

silikonowy
010-02384-11 753759266431

W ZESTAWIE KRAJ POCHODZENIA

Smartwatch Lily - Edycja sportowa, przewód do ładowania/transmisji danych, dokumentacja
Wyprodukowano na Tajwanie. Przewód 

wyprodukowano na Tajwanie lub w Chinach.

OPIS SKU UPC

Luneta w kolorze Midnight Orchid, obudowa w 

kolorze Deep Orchid I pasek silikonowy
010-02384-12 753759266448

W ZESTAWIE KRAJ POCHODZENIA

Smartwatch Lily - Edycja klasyczna, przewód do ładowania/transmisji danych,

dokumentacja
Wyprodukowano na Tajwanie. Przewód 

wyprodukowano na Tajwanie lub w Chinach.

OPIS SKU UPC

Ciemnobrązowa luneta, obudowa w kolorze 

Paloma i pasek z włoskiej skóry
010-02384-B0 753759266486

W ZESTAWIE KRAJ POCHODZENIA

Smartwatch Lily - Edycja klasyczna, przewód do ładowania/transmisji danych,

dokumentacja
Wyprodukowano na Tajwanie. Przewód 

wyprodukowano na Tajwanie lub w Chinach.

OPIS SKU UPC

Kremowozłota luneta, czarna obudowa i pasek 

z włoskiej skóry
010-02384-B1 753759266493

W ZESTAWIE KRAJ POCHODZENIA

Smartwatch Lily - Edycja klasyczna, przewód do ładowania/transmisji danych,

dokumentacja
Wyprodukowano na Tajwanie. Przewód 

wyprodukowano na Tajwanie lub w Chinach.

OPIS SKU UPC

Luneta w kolorze złotym, biała obudowa i 

pasek z włoskiej skóry
010-02384-B3 753759266509

SCD:

EUR GBP NOK SEK DKK FIN EUR

€249.99 £229.99 2 999 2 999 2 099 269.00
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85176200

Kod CN

85176200



INTELIGENTNA 

WAGA GARMIN 

INDEX™S2

Odwiedź Garmin.com aby dowiedzieć się więcej o 

dostępnych urządzeniach.

SPECYFIKACJA FIZYCZNA:

SPECYFIKACJA OPAKOWAŃ:
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PRZEGLĄD KOMPATYBILNYCH PRODUKTÓW: 

Lily - edycja klasyczna

Wymiary opakowania (Szer. x Wys. 

x Gł.):
10.0 x 10.1 x 5.6 cm

Waga opakowania: 120 g

Wymiary kartonu transportowego 

(Szer. x Wys. x Gł.):
43.5 x 34.5 x 37.7 cm

Waga kartonu transportowego: 10.5 kg

Liczba w kartonie transportowym: 72

Lily - Edycja sportowa

Wymiary opakowania (Szer. x Wys. 

x Gł.):
3.9” x 3.7” x 2.2” (10.0 x 9.4 x 5.6 cm)

Waga opakowania: 122 g

Wymiary kartonu transportowego 

(Szer. x Wys. x Gł.):
43.5 x 34.5 x 37.7 cm

Waga kartonu transportowego: 10.6 kg

Liczba w kartonie transportowym: 72

Wymiary urządzenia 

(Szer. x Wys. x Gł.):
3.5 x 3.5x 1.0 cm

Rozmiar wyświetlacza: 2.5 x 2.1cm

Rozdzielczość 

wyświetlacza (Szer. x 

Wys.):

240 x 201 pikseli

Rodzaj wyświetlacza TFT

Waga: 24.0 g

Typ baterii: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Pamięć/Historia:
7 aktywności z mierzonym czasem; dane dot. śledzonych 

aktywności z ostatnich 14 dni

Pamięć/Historia:
7 aktywności z mierzonym czasem; dane dot. śledzonych aktywności z 

ostatnich 14 dni

Łączność 

bezprzewodowa: 
BLUETOOTH®

Materiał soczewki: Szkło Corning® Gorilla® Glass 3

Klasa 

wodoodporności:
Swim, 5 ATM

Czas pracy baterii: Do 5 dni (tryb smartwatcha)

Paski: Wymienne paski 14-milimetrowe

Rozmiar paska: Pasuje na nadgarstki o obwodzie w zakresie 110-175 mm

Rozmiar wymiennych 

pasków: (Sprzedawane 

osobno)

Silikonowe: pasują na nadgarstki o obwodzie 110-195 mm 

Skórzane (duże): pasują na nadgarstki o obwodzie 120-195 mm

INFORMACJA MARKETINGOWA

PREZENTACJA 
NOWEGO PRODUKTULILY™

STYLOWY SMARTWATCH O NIEWIELKICH ROZMIARACH

https://buy.garmin.com/en-US/US/p/643260


NOWOŚĆ WYMIENNE PASKI 14-MILIMETROWE:

1Nie jest to urządzenie medyczne i nie służy ono do diagnozowania lub monitorowania jakichkolwiek stanów chorobowych; odwiedź Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksymetr nie jest dostępny we wszystkich krajach.
2See Garmin.com/ataccuracy; sleep tracking available when paired with your compatible smartphone; see Garmin.com/ble
3Po połączeniu z kompatybilnym smartfonem; odwiedź garmin.com/ble
4Po połączeniu z kompatybilnym smartfonem; odwiedź garmin.com/ble. Aby sprawdzić wymagania dotyczące funkcje związanych z bezpieczeństwem i lokalizowaniem, oraz ograniczeniami z tym związanymi odwiedź 

Garmin.com/safety.

Więcej kompatybilnych Pasków można znaleźć na Garmin.com.

OPIS SKU UPC SCD
OBWÓD 

NADGARSTKA

Biały pasek silikonowy
010-13068-00 753759266516 €29.99 110 - 195 mm

Pasek silikonowy w kolorze Light Sand
010-13068-01 753759266523 €29.99 110 - 195 mm

Pasek silikonowy w kolorze Deep Orchid
010-13068-02 753759266530 €29.99 110 - 195 mm

Pasek z włoskiej skóry w kolorze Paloma
010-13068-A0 753759266547 €59.99 110 - 175 mm

Pasek z włoskiej skóry w kolorze czarnym
010-13068-A1 753759266554 €59.99 110 - 175 mm

Pasek z włoskiej skóry w kolorze białym
010-13068-A3 753759266561 €59.99 110 - 175 mm

Pasek z włoskiej skóry w kolorze Paloma (rozmiar Large)
010-13068-A4 753759275648 €59.99 120 - 195 mm

Pasek z włoskiej skóry w kolorze czarnym (rozmiar Large)
010-13068-A5 753759275655 €59.99 120 - 195 mm

Pasek z włoskiej skóry w kolorze białym (rozmiar Large)
010-13068-A6 753759275662 €59.99 120 - 195 mm
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