Nuvi 52LM – Mapa Europa Wschodnia 22 kraje,

Wyświetlacz o przekątnej 5,0". Beztrminowa
aktualizacja map¹ Asystent pasa ruchu z widokiem
skrzyżowań Wyświetlanie informacji o ograniczeniach
i dokładnym czasie przyjazdu Łatwe .
Nuvi 52LM 020- prędkości
Wyszukiwanie adresów i milionów punktów
59111975
00033-37
szczególnych.

59111019

59111976

59111977

Nuvi 2495LT
010-01001-13
+LMU*

Nuvi 2597LMT
020-00033-76

Dezl 560LMT
020-00033-28

Nawigacja Garmin nuvi 2495LT- 4,3”, Bluetooth,
Beztrminowa aktualizacja map¹, Trafic. Zainstalowane
mapy 45 pańtw Europy, Meniu i komunikaty głosowe
w języku polskim. Technologia nüRoute z funkcjami
trafficTrends™ i myTrends™, funkcja asystenta pasa
ruchu z widokiem skrzyżowań, bezprzewodowa
technologia Bluetooth®, bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych, szeroki ekran, funkcja
Gdzie jestem?, nawigacja do zdjęć, ecoRoute™,
opcje nawigacji pieszej.
Nuvi 2597LMT- Europa 45 krajów. Wyświetlacz o
przekątnej 5,0" działający w dwóch położeniach.
Szczegółowe mapy Europy z bezpłatną,
bezterminową aktualizacja ¹ i subskrypcją
komunikatów drogowych . Technologia Garmin Real
Directions z funkcją Garmin Real Voice. Zgodność z
funkcją Bluetooth oraz z aplikacją Smartphone Link

dezl 560LMT – Europe 45 krajów z profilem dla
ciężarówek, wyświetlacz o przekątnej 5,0" N.
standardowe wyznaczanie tras dla ciężarówek¹ dla Europy
Be. rminowe aktualizacje map² i bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych³ Spis. nktów szczególnych i
usług dla ciężarówek Dzienn. danych IFTA i HOS

Nawigacja Premium Garmin nuvi 3490LT- 4,3” ze
szklanym wyświetlaczem wielodotykowym. Bluetooth,
Beztrminowa aktualizacja map¹, Trafic.
Zainstalowane mapy 45 pańtw Europy, Technologia
nüRoute z funkcjami trafficTrends™ i myTrends™,
Nuvi 3490LT 010- funkcja asystenta pasa ruchu z widokiem
59111236
00009-12 +LMU* skrzyżowań, bezprzewodowa technologia
Bluetooth®, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych, szeroki ekran, funkcja Gdzie jestem?,
nawigacja do zdjęć, ecoRoute™, opcje nawigacji
pieszej. Dodatkowo etui skórzane

59111978

Nuvi 3597LMT
020-00033-40

Garmin nüvi 3597LMT – Nawigacja serii PremiumEuropa 45 krajów, Bluetooth, działający w dwóch
położeniach, 5-calowy wyświetlacz o wysokiej
rozdzielczości z funkcją zoomu przez rozciąganie .
Szegółowe mapy z bezpłatną, bezterminową¹
subskrypcją komunikatów drogowych i aktualizacją
map. Techologia Garmin Real Directions z funkcją
Garmin Real Voice Darm. z funkcją nawigacji
sterowanej głosem i Bluetooth oraz z aplikacją
Smartphone Link

Kamera cofania z podczerwienią z przewodem Video
do dezl 560LMT lub stacji multimedialnych Kenwood

59111238

SRC01 kamera
cofania

Zestaw montażowy z ukrytymi kablami i uchwytem do
nawigacji Garmin

59111585 010-11271-03
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