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A2
De nieuwe A2 is ontwikkeld voor gevorderde en technische duikers die een 
compacte, gebruiksvriendelijke duikcomputer ter grootte van een horloge zoeken, 
maar wel één die beschikt over alle kenmerken en functies om hun sport te 
kunnen beoefenen. Op het droge  heeft de A2 alles wat u van een horloge mag 
verwachten, plus een sportmodus. En gaat u duiken, dan biedt de A2 alles wat 
een gevorderde recreatieve duiker wil en wat een technische duiker nodig heeft;  
draadloze luchtintegratie en een kantelbaar digitaal kompas. De A2 heeft zes 
duikmodi, waaronder trimix en CCR. Wat voor duiken u ook maakt, de A2 doet met 
u mee. 
 

■ GERICHT 
Ontworpen voor gevorderde en technische duikers.  

■ SLIMME TECHNOLOGIE
De ingebouwde hartslagmeter registreert, indien gebruikt 
met een optionele hartslagband, de hartslag en de 
huidtemperatuur die samen met de inspanning wordt 
meegerekend in de decompressieberekening.

■ KANTELBAAR, DIGITAAL 3D-KOMPAS
Eenvoudig onder- & bovenwater te navigeren

■  PREDICTIVE MULTI-GAS ZH-L16 ADT MB  
ALGORITHM Maximaal 8 ademgasmengels van 21 procent 
perslucht tot 100 procent zuurstof, plus 2 zenders in CCR 
modus. 

■ MICRO-BUBBLE NIVEAU
in te stellen kun je meer of minder conservatief duiken op 
basis van ervaring, leeftijd en conditie.  

■   PROFILE DEPENDENT INTERMEDIATE STOPS
Gebasseerd op de opbouw van N2 berekend tijdens de hui-
dige en vorige duik alsmede het gasmengels met het oog op 
veiliger duiken. 

■ ZES DUIKMODI:
Scuba, Dieptemeter, Freediving, Trimix, Sidemount en CCR

■ GEAVANCEERDE SPORT MODUS 
Sportgerelateerde functies als tellen van zwemslagen, 
stappenteller en stopwatch. 

■ MODERN LICHTGEWICHT ONTWERP 
Stijlvol maar functioneel en comfortabel om de pols. Je wilt 
hem nooit meer afdoen.

■ BLUETOOTH LE 
Met behulp van de Bluetooth LE-interface kunt u eenvoudig 
synchroniseren met uw pc, Mac, Android of iPhone voor het 
downloaden van gegevens en meer.


