
WAT IS NIEUW
KENMERK GALILEO SOL G2

Uitvoering Polscomputer Polscomputer,
console-uitvoering (najaar 2017)

Kast Thermoplastic met metalen frame Met glasvezel versterkt thermoplastic

Schermgrootte 8,0 cm 5,6 cm

Gewicht (met banden) 290 gram 205 gram

Bevestiging om pols Heavy-duty elastomeren band
Heavy-duty elastomeren band

Geïntegreerde bevestigingspunten voor 
elastieken band, retractorclip

Type scherm Monochroom lcd TFT full-color lcd

Huis Oliegevuld Luchtgevuld

Resolutie Dot-matrix
128x80p

Dot-matrix 
320x240p

Algoritme ZH-L8 ADT MB PMG ZHL-16 ADT MB PMG

De verschillende modi Scuba, Dieptemeter, Freediven Scuba, Dieptemeter, Freediven, CCR, Side-
mount

Schermconfiguraties 3 (Light, Classic, Full) 4 (Light, Classic, Full, Graphical)

Geheugen 4 MB: 100 foto's in grijstinten plus 
100 uur aan duikprofielen

485 MB: 1000 foto's/kaarten/coördinaten 
PLUS 1000 uur aan duikprofielen

Met Human Factor Diving™ Ja Huidtemperatuur en hartslag worden mee-
genomen in decoberekeningen

Volledig kantelbaar digitaal kompas met 
partiële kompasroos en koersgeheugen 
voor nauwkeurige navigatie. 

Inclusief Geüpgraded

Nitrox/trimix 3 nitrox 8 nitrox/trimix

Microbellenniveaus L0-L5 L0-L9

Talen 17 19 (en binnenkort meer…)

Maximale duikdiepte 330m 120 meter

Grafische weergave van duikprofielen, 
weefselverzadiging, enz. Inclusief Verbeterd, in heldere kleuren

Type batterij CR12600SE of CR2NP Oplaadbare AA Li-Ion batterij  
(3,7 V/840 mAh) 

Levensduur batterij 300-500 duiken 50 uur te gebruiken na opladen

Batterij vervangen Door gebruiker 
(door dealer wordt aanbevolen) Door dealer 

Interface voor apparaten SmartTRAK-software voor pc
LogTRAK-software voor pc en Mac

LogTRAK voor iOS iPad/iPhone
LogTRAK-software voor pc en Mac

LogTRAK voor Android 

KERNTECHNOLOGIE GALILEO-SERIE
nPersonaliseer de Galileo met één van de 4 uitermate goed afleesbare schermen voor de weer-
gave van duikinformatie. π

nHet scherm kan 180 graden worden gedraaid zodat de knoppen van de duikcomputer aan de 
boven- of onderkant van het scherm zitten.

nGebruiksvriendelijke interface met 3 knoppen – ook met handschoenen aan goed te bedienen – 
en wisselende functielabels.

nBijzonder intuïtief menu maakt navigatie simpel en is de nieuwe norm op het gebied van ge-
bruikersgemak. 

nStoringsvrije slangloze gasintegratie voor maximaal 4 zenders (de G2 is geschikt voor maxi-
maal 11 zenders wanneer alle functies zijn geactiveerd).

nGasintegratie voor flesdruk en resterende bodemtijd (RBT).

nVerrijkte lucht (nitrox): 21%-100% met ppO2 instelbaar tussen 1,0 en 1,6 bar. 

n�Unieke decompressieberekeningen waarbij rekening wordt gehouden met U. Algoritme op 
basis van  
watertemperatuur, ademhalingssnelheid, hartslag en huidtemperatuur.π

nDankzij hartslagmeter kunt u hartslag visueel in real time volgen zodat u in uw doelzone blijft – 
voor gebruik onder én boven water.

nDankzij Predictive Multi-Gas kunt u naast het hoofdademgas extra ademgasmengsels meene-
men.

nPDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) berekent een tussenstop op grond van de hoe-
veelheid stikstof die uw lichaam heeft opgenomen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw 
huidige duik, eerdere duiken en de ademgasmengsels.

nDankzij verschillende microbellenniveaus neemt uw lichaam minder stikstof op of geeft het 
meer stikstof af voordat u boven komt. In beide gevallen is het doel het aantal microbellen die 
aan het eind van de duik in het lichaam aanwezig zijn, te verlagen.

nVolledig kantelbaar digitaal kompas met partiële kompasroos en koersgeheugen voor nauw-
keurige navigatie. 

nEen gepersonaliseerd scherm met gegevens van de eigenaar en noodinformatie voor het geval 
levensbelangrijke gegevens nodig zijn.

nRuimte voor tot wel 1000 foto's, kaarten van duiklocaties, duiktabellen en andere relevante 
informatie. 

nIn het logboek worden elke 4 seconden diepte, temperatuur en hartslag geregistreerd. 

nGemiddelde diepte wordt voortdurend bijgewerkt in modus Dieptemeter.

nActieve displayverlichting die in- en uitgeschakeld kan worden.

nBladwijzerfunctie om specifieke momenten met één druk op de knop te markeren. 

nHerprogammeerbare microprocessor voor downloadbare upgrades.

nWaarschuwingen en alarmmeldingen in de vorm van tekstberichten.

nWaarschuwingen instelbaar als Uit/Optisch/Akoestisch/Beide

nStopwatch om opdrachten onder water of bepaalde delen van de duik te timen.

nVeiligheidsstop kan automatisch of handmatig worden ingesteld tussen 1 en 5 minuten.

nCNS-waarschuwingen worden geactiveerd zodra zuurstofopname 75% bereikt.

nGrafische weergave van en waarschuwingen voor batterijspanning.

nKlokinstellingen zijn tijd, tijdsindeling, tijdzone, datum en wekker.

nMet desaturatie-reset worden alle gegevens van verzadiging van de weefsels teruggezet naar 
nul, waarna de computer de volgende duik niet als een herhalingsduik beschouwt.

nWatercontacten kunnen naar eigen keuze worden in- of uitgeschakeld. 

De G2 is alles wat u zo waardeerde van de oorspronkelijke  
Galileo serie – plus alles waar u van droomt.

EVOLUTIE GALILEO-SERIE


