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Komputer nurkowy GALILEO 2
(G2)
Cena

3 310,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

72 godziny

Kod producenta

05.080.101

Producent

Scubapro

Opis produktu

Komputer nurkowy GALILEO 2 (G2):
Intuicyjny, godny zaufania i absolutnie bezpieczny - G2 zawiera wszystko co w komputerach Galileo cenisz, z dodatkowymi cennymi funkcjami.
Oferuje wszystko co od SCUBAPRO oczekujesz - a teraz w kolorze.
PROSTY W UŻYCIU. PROSTY W ODCZYCIE. PROSTY DO POKOCHANIA.
Prosty w odczycie.
Znakomity wyświetlacz z kolorowymi danymi przykuwa uwagę dokładnie na te informacje, które potrzebujesz.
Kolory gwarantują najlepszą jakość odczytu. Wybierz z 4 domyślnych ustawień koloru.
Prosty w użyciu.
Nawigacja G2 dzięki 3 przyciskom kontrolnym jest dziecinnie łatwa. Ty decydujesz , czy przyciski kontrolne są na górze czy na dole
wyświetlacza, dzięki możliwości obrócenia ekranu.
Bezprzewodowa integracja z gazem monitoruje ciśnienie w butli, oblicza rzeczywisty pozostały czas na dnie (RBT) i umożliwia
uwzględnienie zużycia powietrza w obliczeniach dekompresji.
Łatwo zrozumieć.
Tak jak jesteś przyzwyczajony z Galileo, menu jest intuicyjne i łatwe w zrozumieniu. G2 jest łatwy w obsłudze bez wielogodzinnego
studiowania instrukcji obsługi.
Dopasuj wyświetlacz twoich danych wybierając opcje konfiguracji wyświetlacza "Light", "Classic", "Full" lub "Graficzny" według uznania.
Polegaj na najlepszym obecnie dostępnym kompasie cyfrowym. Posiada on (połowiczną) róże wiatrów pamięć kursu oraz dostarcza
przy każdym nachyleniu dokładne dane dla precyzyjnej nawigacji.
Łatwo obsługiwać.
Zsynchronizuj G2 poprzez Bluetooth bezproblemowo z twoim PC, Mac, Android-urządzeniem lub iPhone. Alternatywnie możesz go
podłączyć kablem USB.
G2 zapamiętuje do 1.000 godzin profili nurkowych.
Akumulator umożliwia na jednym naładowaniu do 50 godzin czasu nurkowania.
TY STOISZ W CENTRUM.
Innowacyjna technologia z przemyślanym intuicyjnym design, rozwinęliśmy następną generację Galileo - tylko dla ciebie!
Każdy nurek stawia inne oczekiwania od swojego komputera nurkowego. Z tego powodu możesz G2 dopasować do twoich potrzeb!
Zamocuj gumki bungee, wyposaż twój G2 w retraktor lub wybierz ulubione kolory. Wyświetlacz pokaże tyle danych, których chcesz.
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Tylko podstawowe? Lub kompletne graficzne przedstawienie nurkowania?
Utwórz listę menu według twoich życzeń.
Wykorzystaj tyle z technologii G2, ile potrzebujesz. Włącz w trakcie twojego nurkowego rozwoju bezpłatnie inne tryby jak Sidemount,
Trimix, CCR lub Freediving. Dziecinnie łatwo i bezpłatnie. Za pomocą Bluetooth i USB możesz twoje dane z nurkowania łatwo
przekazać, dzielić z przyjaciółmi i opracować.
G2 jest na najlepszej drodze aby zostać faworytem spośród komputerów nurkowych dla nurków każdego stopnia zaawansowania od
początkującego do profesjonalisty. G2 jest zawsze z tobą - przy nurkowaniu sportowym, Apnoe, CCR, Sidemount aż do nurkowania z
Trimixem.
Również twój Profil nurkowy jest wyjątkowy! Zintegrowany pomiar częstotliwości pracy serca i pomiar temperatury ciała za pomocą
pasa piersiowego uwzględnia obie wartości jako obciążające. Również twoja częstotliwość oddychania w czasie rzeczywistym jest
uwzględniona w obliczeniach czasu dekompresji. To wszystko gwarantuje tobie absolutnie bezpieczne nurkowania!

Dane techniczne
Intuicyjna struktura menu: Prosta obsługa za pomocą 3 przycisków. Przyjazne nurkom funkcje sprawiają, że użytkowanie Galileo jest
proste . Umożliwia naturalne przejście z Galileo na G2. Wszystkie akcesoria są wzajemnie kompatybilne.
Full-Colour TFT(Thin-Film Transistor) 2,2 Zoll/5,6 cm LCD (320 × 240 Pixel): Żywe kolory, gwarantujące maksymalną czytelność i
natychmiastowe nakierowanie uwagi na istotne informacje.
Ekran TFT zużywa mniej energii: Bardziej wydajny niż inne typy ekranów, pozwala na wydłużenie żywotności akumulatora.
Wybór konfiguracji wyświetlacza: Dobierz sposób wyświetlania danych najbardziej odpowiedni dla twoich potrzeb, wybierając właściwą
opcje: "Light", "Classic", "Full" lub "Graficzny".
Dopasowanie listy menu. Wykorzystuj tyle, ile chcesz i potrzebujesz z technologi i G2. Włącz bezpłatnie funkcje jak Sidemount lub tryb
CCR.
Wybór języka. Wybierz jeden z 19 języków, w jakich mogą być podawane dane nurkowe. Następne w przyszłości.
Predyktywny algorytm Multigas ZHL16 ADT MB. Zaawansowany algorytm firmy Uwatec umożliwia zaprogramowanie do 8 mieszanek
nitox/trimix i obsługę dowolnych scenariuszy nurkowych od rekreacyjnych po techniczne.
Zintegrowany pomiar częstotliwości pracy serca i temperatury skóry(HRM). Mierzy za pomocą pasa piersiowego puls serca i
temperaturę skóry. Oba wskazania uwzględnia w obliczeniach wysiłku, aby nurkowanie było jeszcze bezpieczniejsze.
Heart Rate Monitor pozwala także wizualnie śledzić częstotliwość pracy serca" w czasie rzeczywistym", aby mieć pewność, że
pozostajesz w indywidualnie określonej dla siebie "strefie docelowej", aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i przyjemność podczas
nurkowania.
Bezprzewodowa integracja z gazem. Monitoruje ciśnienie w butli, oblicza faktyczny pozostały czas na dnie RBT i umożliwia także
uwzględnienie zużycia powietrza w obliczeniach dekompresji.
Cyfrowym kompas z pełnym odchyleniem. Najlepszy z dostępnych obecnie kompasów cyfrowych. Posiada połowiczną różę wiatrów i
dostarcza dokładne wyniki w nawigacji przy każdym nachyleniu .
Akumulator. Zapewnia do 50 godzin nurkowych na jedno ładowanie.
Ogromna pamięć 485 MB. Zapisuje zdjęcia, tabele, status nasycenia tkanek oraz 1.000 godzin profili nurkowych.
Kabel USB i Bluetooth Low Energy. Proste bezprzewodowe pobieranie danych nurkowych na telefon lub przenośne urządzenia. Pobieraj
dane za pomocą LogTRAK-Software na PC/Mac, używaj Android LogTRAK-App lub LogTRAK iOS dla iPad i iPhone.
Pozostałe funkcje I dane techniczne
Wzmocniona włóknem szklanym termoplastyczna elegancka obudowa. Wyjątkowo wytrzymała i odporna na UV.
Zakrzywiony, ergonomiczny opływowy kształt. Wygodnie układa się na ręce, nie przekręca się (w zestawie mocowania na gumki
bungee dla nurków technicznych ). Może być także zamocowany na retraktorze.
Osłona z plastiku technicznego. Chroni wyświetlacz TFT LCD, Posiada podświetlenie ułatwiające odczyt danych w złych warunkach
świetlnych.
Elegancki szwajcarski design. Najlepsze cechy Galileo w ekskluzywnym wydaniu.
3 przyciski ze stali nierdzewnej. Łatwy dostęp, intuicyjne , proste użycie , nawet w rękawicach.
Różne tryby nurkowe. Scuba, Apnoe, Trimix, Gauge, CCR i Sidemount - pełna podwodna różnorodność. (Tryby Apnoe-, Trimix-, CCR i
Sidemount są nieaktywne w fabrycznych ustawieniach. Aktywacja jest bardzo prosta - nie wymaga download,u ani upgrade,u).
Specialny Apnoe logbook. Zapisuje kolejno powtórne zanurzenia w ramach jednej sesji apnea.
Maksymalna głębokość użytkowania. 120m/394ft dla godnych zaufania obliczeń komputera niezależnie od sytuacji nurkowej.
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