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Rij sterker, slimmer en efficiënter met de Vector 3/3S vermogensmeter. De
Vector 3/3S is een directe vermogensmeter welke volledig is geïntegreerd in het
pedaal voor een betrouwbare en accurate vermogensmeting. De Vector 3 is
ongelooflijk eenvoudig te monteren en installeren en is volledig geïntegreerd in
het Garmin ecosysteem, inclusief de Varia™ fietsradar, Varia UT800 slimme
verlichting en de nieuwe Edge® 1030. De Vector 3/3S wordt net als elke andere
pedaal gemonteerd en werkt zonder additionele pods/sensoren. Je kunt de
Vector 3 dan ook eenvoudig overzetten op je andere fiets(en) .

KEY FEATURES:
NIEUW

PEDAAL DESIGN

Elegant, slank en ergonomisch met een volledig geïntegreerde sensor. Geen losse pod meer nodig.

NIEUW

BLUETOOTH

Nieuw op de Vector 3 - communiceert met Garmin Connect Mobile via Bluetooth voor eenvoudige
synchronisatie van data en software updates.

VERBETERD

EENVOUDIGE
MONTAGE

Geen pods! Kan eenvoudig door iedereen worden gemonteerd en dus ook snel overgezet worden
op uw andere fiets(en).

PERFORMANCE
METRICS

Vector 3 meet totaal vermogen, cadans, links/rechts balans en geavanceerde fietsdynamica 1 die
inzicht geven hoe, waar en in welke fase van de pedaalslag vermogen wordt gegenereerd.

ECO-SYSTEEM
VECTOR 3S
BATTERIJDUUR

Volledige integratie in het Garmin ecosysteem, inclusief de Varia™ fietsradar, Varia UT800 slimme
verlichting en de nieuwe Edge® 1030. Vector 3 kan eenvoudig ge-update worden via een gekoppelde
edge/forerunner/fenix, Garmin Express of Garmin Connect Mobile.
Betaalbare vermogensmeter met de optie om deze te upgraden naar een duaal sensorsysteem, met
de upgrade pedaal.
Max. 120 uur.

PRODUCTINFORMATIE
OMSCHRIJVING:

ART. NUMMER

EAN:

ADVIESPRIJS:

Vector 3

010-01787-00

0753759182564

€ 999,99

In de verpakking: Vector™ 3 pedalen, schoenplaatjes, bevestigingsmateriaal, documentatie.

Vector 3S

010-01787-01

0753759182571

€599,99

In de verpakking: Vector™ 3S pedalen (rechts geen sensor), schoenplaatjes, bevestigingsmateriaal,
documentatie.

SOCIAL MADE SIMPLE:
Met onderstaande posts kunt u eenvoudig de Vector 3/3S via uw social media delen. Gebruik hiervoor een productafbeelding of de link naar
de productpagina op uw website
Ontdek de nieuwe generatie @GarminNederland
vermogensmeters voor de fiets met een elegant,
slank en ergonomisch ontwerp - Vector 3.

Ontdek de nieuwe generatie @GarminNederland
vermogensmeters voor de fiets met een elegant,
slank en ergonomisch ontwerp - Vector 3.

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

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

INFOBLAD
PRODUCTVERGELIJKING:

ACCURACY
SCHOENPLAAT
Q-FACTOR

Vector™3/3S
120 uur
Vector 3: LR44/SR44 (x4)
Vector 3S: LR44/SR44 (x2)
Vector 3: 316g
Vector 3S: 324g
+/- 1.0%
Kéo
53 of 55

STACK HOOGTE

11.5mm

10.5mm

31.7°
•

30.6°
•

•

•

105 kg
•
ANT+/BLE

90 kg
•
ANT+

BATTERIJDUUR
BATTERIJ TYPE
GEWICHT

CORNERING CLEARANCE
FIELD CALIBERATION
VERSTELBARE SPANNINGSBINDING
MAX GEWICHT RIJDER
GARMIN CONNECT
COMMUNICATIE

Vector 2
175uur
2032 knoopcel
358g
+/- 2.0%
Kéo
55/56.2/57.4

SPECIFICATIES:
3: 316 g
3S: 324 g

Gewicht (beide pedalen):
Afmetingen doos (B x H x D)

21,6 x 8,5 x 15,1 cm
3: 616,5 g
3S: 624,5 g

Gewicht doos:
Afmeting overdoos (B x H x D):

37,0 x 33,3 x 45,80 cm
3: 11,7 kg
3S: 11,8 kg

Gewicht overdoos:
Aantal in overdoos:

16

AANVERWANTE PRODUCTEN:

VECTOR 3S UPGRADE PEDAAL
Upgrade uw bestaande Vector 3S pedaal
tot een volledig dual sensorsysteem.

EDGE® 1030 FIETSCOMPUTER
Voorzien van Trendline™ Popularity
Routing, met miljarden kilometers aan
fietsdata voor de beste on- en off-road
routes.

VARIA™ RADAR
Varia achteruitkijkradar draagt bij tot
veiligere fietsomstandigheden door
fietsers tot op een afstand van 140 meter
te waarschuwen voor achteropkomende
voertuigen. Het waarschuwt
achteropkomende voertuigen ook dat ze
een fietser naderen.

Art. nr: 010-12578-00
EAN: 0753759187910
Adviesprijs: €499,99

Art. nr: 010-01758-10
EAN: 0753759173760
Adviesprijs: €599,99

Art.nr: 010-01509-00
EAN: 0753759140496
Adviesprijs: €199,99

1 Balans

en fietsdynamica niet beschikbaar met de Vector 3S.

