Fevereiro de 2009

Lançamento – Garmin Nüvi 765T

Especificações Técnicas
• GPS de fácil utilização com ecrã táctil e Mapas DEM.
• Indicações de mudança de direcção e Lane Assist com comandos de voz
text-to-speech
• Transmissor FM incorporado para ouvir as instruções do GPS do áudio do
carro
• Alertas de tráfego com o receptor de tráfego incluído GTM 21 FM TMC
(Serviço de tráfego disponível apenas em países onde a cobertura existe)
• Possibilidade de gravar até 10,000 pontos de registo de trajecto,
possibilitando a gravação de rotas
• Possibilidade de planear rotas com gravação de mais de 50 percursos
• Tecnologia Bluetooth® Wireless Stereo possibilitando as chamadas em
modo de mãos livres quando ligado com um telemóvel compatível
• Inclui: MP3, livros audíveis, visualizador de imagens em JEPG, conversor
de moeda e medida, relógio mundial, calculadora e tradutor
• Indicação de limites de velocidade: a unidade avisa do limite de velocidade
nas auto-estradas e vias rápidas
• Antena de GPS de alta sensibilidade para uma melhor recepção de
satélites com sistema HotFix T.
• Com o programa POI loader, poderá criar a sua própria base de dados de
pontos de interesse
• Saída para headphones e microfone standard
• Ecrã brilhante, de 4.3’’, a cores, 480 x 272 pixeis, WQVGA com retro
iluminação
• Computador de bordo para saber a velocidade, kilometros, tempo total,
entre outros
• Ranhura para cartas SD
• Inclui o sistema anti roubo Garmin Lock™
• Imagem de veículos configuraveis – os utilizadores podem fazer o
download de vários veículos a partir do site http://www.garmin.com/vehicles/
• Oferece a possibilidade de visualizar o mapa de 3D ou 2D
• Dimensões : 12,2 L x 7,6 A x 2 P cm
• Peso: 183,8 g
• Bateria de iões de lítio interna e recarregável: mais de cinco horas de vida
de baterias dependendo da utilização
• Ligação ao PC simplificada: através do cabo USB tem acesso à memória
interno do cartão SD ou do próprio equipamento

Ref. 010-00715-21

PVP 399,00€ C/IVA

* Os preços indicados são líquidos e unitários, nas nossas instalações e acrescem de IVA.
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