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Er valt veel te zeggen over deze 
kleine stijlvolle smartwatch. Het 
eerste wat opvalt is dat Lily er niet 
uitziet als een smartwatch. 
 
Lily is gemaakt voor vrouwen, door 
vrouwen. Om de perfecte balans te 
creëren hebben onze ontwerpers de 
modetrends en de ontwikkelingen 
op het gebied van gezondheid 
geanalyseerd. Daarbij hebben zij 
wereldwijd met vrouwen gesproken. 
Aan alles is gedacht, van de 
afmeting tot de uitvoering. Dit zorgt 
voor een doelgericht resultaat. 
 
Lily’s sierlijke vorm en flexibele 
polsbanden passen om smalle 
polsen, waardoor het horloge 
gemakkelijk te dragen en een 
stijlvolle verschijning is. Elk Lily 
model - er zijn er in totaal zes 
varianten - heeft een uniek display 
met patroon die verandert in een 
helder, gemakkelijk afleesbaar 
touchscreen. De patronen zijn 
opzettelijk subtiel gehouden, 
waardoor deze smartwatch iets 
toevoegt aan je outfit.

De drie klassieke modellen van 
Lily combineren een Italiaanse 
leren polsband met vintage-
geïnspireerde patronen, terwijl de 
sportieve modellen meer organische 
patronen hebben, die passen bij 
de kleurtonen van de siliconen 
polsbanden.
 

Is Lily anders dan de andere 
smartwatches van Garmin? Zeker! 
Met deze nieuwe collectie zagen 
we een kans om een horloge te 
ontwerpen voor vrouwen, die mee 
willen gaan met de technologie, 
maar tegelijkertijd ook de 
traditionele stijl willen behouden. 
We zijn blij dat we deze vrouwen nu 
een smartwatch kunnen bieden die 
past bij hun wensen.

LILY™

De kleine stijlvolle smartwatch

«  L I LY  I S  G E M A A K T  V O O R 
V R O U W E N  D O O R  V R O U W E N  » 
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DISPLAY MET EEN UNIEK PATROON 
Een kleine stijlvolle horlogekast van 34 mm 
die jouw persoonlijke stijl aanvult. Het display 
met een uniek patroon onthult een helder 
touchscreen wanneer je het display aanraakt.

Lily CLASSIC
Gepolijst roestvrijstalen hardware - Stijlvolle polsband van Italiaans leer - 

Diameter horlogekast: 34 mm - € 249,99

Lily SPORT
Gepolijst geanodiseerd aluminum bezel - Sportieve siliconen polsband - 

Diameter horlogekast: 34 mm - € 199,99

1Indien gekoppeld met een compatibele smartphone; zie Garmin.com/ble • 2Dit is geen medisch apparaat en het is niet bedoeld om 
een medische aandoening vast te stellen of te monitoren; zie Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox is niet in alle landen verkrijgbaar. • 3Zie 
Garmin.com/ataccuracy; slaapmonitoring is beschikbaar indien gekoppeld met een compatibele smartphone; zie Garmin.com/ble

SMARTPHONE MELDINGEN1

Blijf verbonden door meldingen 

voor inkomende oproepen, 

tekst- en social media berichten,  

agendaherinneringen en meer.

GEZONDHEIDSMONITORING 
Begrijp je lichaam beter door 

je ademhaling, energieniveau,

zuurstofsaturatie2, hydratatie,

menstruatiecyclus, stress, 

slaap3 en hartslag te monitoren.

INGEBOUWDE SPORT APPS
Geniet van je favoriete activiteiten 

zoals yoga, Pilates, cardio, 

mindfulness en meer met 

ingebouwde sport-apps.

LANGE BATTERIJDUUR
Mis niets meer dankzij de 

batterijduur tot 5 dagen in 

smartwatch-modus.


