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Edge® 130 gps fietscomputer
Compacte, gebruiksvriendelijke fietscomputer met gps en functies voor
veilig fietsen
Deze gebruiksvriendelijke fietscomputer met GPS laat zien hoe ver, hoe snel, hoe hard en hoe hoog u fietst,
en hoe u weer thuis komt. Of u nu op bospaden of de weg fiets, de Edge 130 helpt u altijd uw weg te vinden
met downloadbare routes en afslagaanwijzingen. Download gegevensvelden van de Connect IQ™ app,
ontvang smartphone meldingen, en bekijk uw statistieken direct op het scherm. De Edge 130 beschikt over
Strava Live Segments en LiveTrack-functie, waarmee u uw locatie kunt delen met vrienden en familie. Voeg
functies voor veilig fietsen toe door uw toestel te koppelen met Varia™ fietsverlichting en
achteruitkijkradar.

KEY FEATURES:
NIEUW

DESIGN

Vereenvoudigd, robuust ontwerp met 1,8-inch scherm dat helder en gemakkelijk te lezen is in zonlicht of
weinig licht

NIEUW

GPS/GLONASS/
GALILEO

Dankzij GPS-, GLONASS- en GALILEO-satellieten en een hoogtemeter weet u hoe ver, hoe snel, hoe hard en
hoe hoog u hebt gefietst op de langste beklimmingen en steilste afdalingen, of op weg door de stad

NAVIGATION
FEATURES

Bevat navigatie met afslagaanwijzingen en laat u zelfs zien hoe u terugkeert naar uw startpunt. Download
koersen met de functie Koers maken in de Garmin Connect™ online gemeenschap, en race in real-time tegen
Strava Live Segments

GARMIN
CONNECT™

Download on- and off-road koersen met Popularity Routing via de Course Creator Garmin Connect™ en
Garmin Connect Mobile app.

CYCLING
AWARENESS

Compatibel met Varia™ accessoires voor veilig fietsen, zoals achteruitkijkradar en slimme fietsverlichting.

POWER METER
COMPATIBLE

Compatibel met Vector™ vermogensmeter.

CONNECTED
FEATURES

Connected functies omvatten smartphone meldingen, weersinformatie en meer; via de functies LiveTrack en
Assistance kunt u gemakkelijk uw locatie delen.

COMPETITION

Om te racen en te vergelijken, race tegen Garmin segmenten of Strava Live Segments.

BATTERIJ
LEVENSDUUR2

Max 15 uur.

FUNCTIES:
NAVIGATIE

WEER

SMARTPHONE
MELDINGEN

CYCLING AWARENESS

VO2 MAX

PRODUCT CONFIGURATIES:
Omschrijving:

Edge 130

Art.nr:

EAN:

Adviesprijs:

010-01913-01

0753759189990

€ 199,99

In de doos: Edge 130, standaardsteun, bevestigingskabeltje, oplaad-/gegevenskabel, handleidingen.

Edge 130 HR bundel

010-01913-06

0753759190026

€ 249,99

In de doos: Edge 130, standaardsteun, Premium HRM, bevestigingskabeltje, oplaad-/gegevenskabel,
handleidingen.

010-01913-11

Edge 130 MTB bundel

0753759190057

€ 249,99

In de doos: Edge 130, mountainbikesteun, Edge afstandsbediening, silicone draagtas, standaardsteun,
bevestigingskabeltje, oplaad-/gegevenskabel, handleidingen.

PRODUCTVERGELIJK:
Batterij levensduur2
Touchscreen
Display
GPS/GLONASS
Connectiviteit
Omgevingslichtsensor
Aanpasbare datavelden
Trainingsplannen
VO2/conditie
Vermogen/fietsdynamica
Strava segmenten
Koersen
Kruimelspoor/Terug naar
start
Garmin fietskaart
Routeplanning op het
apparaat
Mogelijkheid om kaarten
toe te voegen
Popularity Routing
Smartphone

meldingen1

Weermeldingen
Live Track
Group Track3
Audiomeldingen
Rider to Rider
berichtgeving
Ongevaldetectie/
Assistance
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Ongevaldetectie

Ongevaldetectie

Assistance (geef
locatie door)

Ook voor u interessant

Snelheidsensor en cadanssensor
Houd tijdens het rijden uw fietscadans
en/of -snelheid bij met deze gemakkelijk te
installeren draadloze sensors.

Varia™ UT800 slimme koplamp
Na de koppeling met uw Edge
fietscomputer past Varia UT800 de
bundelintensiteit automatisch aan op
basis van uw snelheid en ritprofiel. De
lamp past zich ook automatisch aan
omgevingslicht en de batterijcapaciteit
aan om uw rit te verlengen.

Varia achteruitkijk radar RTL511 NIEUW
Varia achteruitkijkradar van Garmin draagt
bij tot veiligere fietsomstandigheden door
fietsers tot op een afstand van 140 meter te
waarschuwen voor achteropkomende
voertuigen. Het radarachterlicht waarschuwt
achteropkomende voertuigen ook dat ze een
fietser naderen.

Art.nr: 010-12104-00
EAN: 0753759120641
Adviesprijs: €69, 99

Art.nr: 010-01673-00
EAN: 0753759168872
Adviesprijs: € 169,99

Art. nr: 010-01974-00
EAN: 0753759206390
Adviesprijs: € 199,99

SILICONEN BESCHERMHOES
Bescherm uw Edge® 1030 met deze voorgevormde, verwijderbare siliconen beschermhoes.

ZWART
Art.nr: 010-12654-20
EAN: 0753759209537
advies: €14, 99

ROOD
Art.nr: 010-12654-21
EAN: 0753759209544
advies: €14, 99

GROEN
Art.nr: 010-12654-22
EAN: 0753759209551
advies: €14, 99

GEEL
Art.nr: 010-12654-23
EAN: 0753759209568
advies: €14, 99

WIT
Art.nr: 010-12654-24
EAN: 0753759209575
advies: €14, 99

AFMETINGEN EN GEWICHT:
Afmetingen:

4,1 x 6,3 x 1,6 cm

Gewicht:
Afmeting verpakking: (B x H x D)

Gewicht verpakking:

33,0 g
non bundel: 13,9 x 13,7 x 5,8 cm
bundel: 13,9 x 13,9 x 6,9 cm
Edge 130: 162,0 g
Edge 130 bundel: 238,4 g
Edge 130 MTB bundel: 278,7 g

Overdoos afmetingen: (B x H x D)
Gewicht omdoos:
Aantal omdoos:

1 indien

37,1 x 29,5 x 30,0 cm
Edge 130: 8,3 kg
Edge 130 bundel: 9,4 kg
Edge 130 MTB bundel: 10,7 kg
non bundel: 40 | bundel: 32

gekoppeld met een compatibele smartphine; zie ook Garmin.com/ble
levensduur varieert per gebruik
3 Indien gekoppeld met een compatibele smartphone; GroupTrack kan tot 50 rijders detecteren.
2 Batterij

BLAUW
Art.nr: 010-12654-25
EAN: 0753759209582
advies: €14, 99

