Janeiro de 2010

Campanha Pioneer AVIC-F900BT
Características AVIC-F900BT:
- Tipo de Mapa Pré-instalado de memória flash de
2GB
Cobertura Navegação 33 países Europeus, incluindo
perspectiva 3D
- Pontos de Interesse (POI) 1.5 Milhões
Criador de POIs personalizados NavGate Feeds Sim
- Monumentos em 3D
- Operação de painel táctil
- Tamanho do ecrã Ecrã de 5.8” de alta resolução
- Bluetooth
- TMC Receptor Informação Tráfego
- Reprodução de discos ficheiros de música MP3,
WMA, iTunes (AAC), WAV e Vídeo comprimido, como
MPEG 4 em Cartão SD, USB, iPod
- Guia de Voz
- Função Text-to-Speech
- DVD Video
- 3 RCA pre-out

•Campanha Limitada ao stock existente.
•Os valores são líquidos e unitários nas nossas instalações e acrescem de IVA.
•Os vouchers oferta de experiência serão entregues em 5 dias úteis após confirmação do
cliente do voucher pretendido.
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Novembro de 2009

Campanha Pioneer AVIC-F500BT

Características AVIC-F500BT:
- Tipo de Mapa Pré-instalado de memória flash de 2GB
- Cobertura Navegação 33 países Europeus, incluindo
perspectiva 3D
- Pontos de Interesse (POI) 1.5 Milhões com Criador de POIs personalizados NavGate Feeds
- Monumentos em 3D
- Operação de painel táctil
- Tamanho do ecrã Ecrã de 5.8” de alta resolução
- Bluetooth
- TMC Receptor Informação Tráfego
- Reprodução de discos ficheiros de música MP3, WMA, iTunes (AAC), WAV e Vídeo comprimido, como MPEG 4
em Cartão SD, USB, iPod
- Guia de Voz
- Função Text-to-Speech
- Tipo de Instalação Tão flexível como sempre desejou, no tablier ou com aplicação para suporte no vidro
- Protecção Anti-Roubo
- Dimensões 185 x 98 mm

•Campanha Limitada ao stock existente.
•Os valores são líquidos e unitários nas nossas instalações e acrescem de IVA.
•Os vouchers oferta de experiência serão entregues em 5 dias úteis após confirmação do
cliente do voucher pretendido.
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Janeiro de 2010

Campanha Pioneer AVIC-F900BT

Uma aventura inesquecível, um
convite para os mais aventureiros, com
um vasto leque de actividades, faça
uma caminhada por regiões que
nunca explorou , lute contra um rio
numa intensa descida de kayak, sinta
a adrenalina do fantastic cable, ou
experimente um desporto com o qual
sempre sonhou.
Quebre a rotina e explore a cidade
percorrendo caminhos que nunca viu,
dê um passeio de barco apreciando o
pôr-do-sol, assista a uma peça de
teatro, a uma noite de fados ou percase num museu …acima de tudo,
desfrute e divirta-se com esta fabulosa
experiência.

Para brincar e aprender, oferece o
máximo de sugestões para que todos
se possam divertir! Visitar um parque
temático, fazer um atelier criativo, aula
de surf, de música ou de inglês, são
alguns dos exemplos da experiência a
usufruir.

•Campanha Limitada ao stock existente.
•Os valores são líquidos e unitários nas nossas instalações e acrescem de IVA.
•Os vouchers oferta de experiência serão entregues em 5 dias úteis após confirmação do
cliente do voucher pretendido.
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