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PRODUKTNYHED

PRODUKTOVERBLIK:
Den robuste zūmo® XT terrængående motorcykelnavigator er bygget til eventyr. Dets ultraklare 5,5 ”skærm er handskevenlig og regnbestandig.
Den kan modstå al slags vejr, ekstreme temperaturer og vibrationer. Få eventyrlystne ruter med sving-for-sving-vejledning til vejnavigation og
topografisk eller BirdsEye-satellitbilleder til off-road vejledning - intet abonnement er nødvendigt. Føreradvarsler hjælpe med at forberede dig på
skarpe kurver og jernbaneovergange. Håndter og gennemgå nemt ruter, spor og waypoints på tværs af din navigator, smartphone og computer
ved hjælp af Garmin Explore™. Par med en kompatibel inReach®-satellitkommunikator (sælges separat) til interaktiv SOS, tovejsmeddelelser
og placeringsdeling.
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KEY FEATURES:
NYHED

5.5” ULTRAKLAR SKÆRM

Handskevenlig, ultraskarp 5,5-tommer display med klar HD-opløsning kan monteres i liggende eller stående tilstand; designet til at
modstå vejr (IPX7) og barsk terræn.

NYHED

ON- OG OFF-ROAD KORT

Skift let mellem talt sving-for-sving nagigation for gader i Europa, forudindlæste topografiske kort og globale BirdsEye
satellitbilleder, så du altid kan have det perfekte kort til din tur. Kortopdateringer inkluderet.

NYHED

BIRDSEYE SATELLITBILLEDER

Få adgang til globale BirdsEye satellitbilleder med direkte-til-enhed-downloads via Wi-Fi® og uden årligt abonnement.

NYHED

HOLD STYR PÅ DINE RUTER

Administrer og gennemgå dine ruter, spor og waypoints på tværs af din zūmo XT 1, smartphone og computer ved hjælp af Garmin
Explore™.

NYHED

SIGHT-SEEING GJORT NEMT

Forhåndsindlæste TripAdvisor®-rejsebedømmelser, iOverlander™ seværdigheder og Foursquare®-indhold til millioner af nye og
populære steder.

NYHED

TRACK RECORDER

Registrer din rute for at gemme og dele til fremtidige eventyr.

NYHED

FUNGERER MED INREACH®

Par zūmo XT med en kompatibel2 Garmin inReach satellitkommunikator (sælges separat) til 2-vejs tekstning, placeringsdeling og
SOS.

DEL DINE YNDLINGSTURE

Send nemt1 GPX filer fra din telefon til zūmo XT.

GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™

Adventurous routing funktioner finder veje med sving og bakker for en mere spændende tur.

MUSIKAFSPILLER

Stream og styr musik3 fra din smartphone gennem zūmo XT eller afspil MP3-filer, der er gemt på din zūmo XT.

FØRERADVARSLER

Føreradvarsler om kommende potentielle farer4, såsom skarpe kurver, Bluetooth® håndfri opkald4 og Automatiske
hændelsesmeddelelser, der semder din placering til en pårørende, hvis der sker en hændelse.

LIVE TRAFFIK, VEJR, MM.

Få adgang til live6-trafik og vejr, del ruter med andre kørere og få smartphone-underretninger, når du parrer zūmo XT med din
smartphone ved hjælp af Garmin Drive™-appen.

SVING-FOR-SVING NAVIGATION

FORUDINDLÆSTE TOPOGRAFISKE KORT

BIRDSEYE SATELLITBILLEDER

GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™

SIGHT-SEEING GJORT NEMT

MUSIKAFSPILLER
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PRODUKTSAMMENLIGNING
zūmo 396

zūmo 595

zūmo XT

Displaystørrelse

4.3”

5.0”

5.5”

Displayopløsning

480 x 272 WQVGA

800 x 480 WVGA

1280 x 720 HD

Displaylysstyrke

~700 nits

~250 nits, transflective

~1000 nits

Op til fire timer

Op til fire timer

Op til seks timer
(3.5 timer ved 100% oplyst skærm)

Transflektiv

Transflektiv

Kapacitiv

Landskab

Landskab eller portræt

Landskab eller portræt

126 x 86 x 24 mm

147 x 97 x 33 mm

148 x 86 x 24 mm

241.5 g

374.5 g

272 g

IPX7

IPX7

IPX7
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

via Smartphone Link app

via Smartphone Link app

via Garmin Drive app

via Smartphone Link app

via Smartphone Link app

via Garmin Drive app

Batterilevetid
Displaytype
Displayorientering
Fysisk størrelse
Vægt
Robust og vandresistent
Forudindlæste topografiske kort
Adgang til BirdsEye satellitbilleder
Administrer ruter, spor og waypoints vha. Garmin Explore™1
Par med inReach® satellitkommunikator2
iOverlander seværdigheder
Track Recorder
TripAdvisor rejsebedømmelser
®

Indbygget Wi-Fi for nem opdatering uden computer
Automatiske hændelsesnotifikationer
Del yndlingsruter (eksport & import af GPX filer)1
Garmin Real Directions™ landmark guidance
Foursquare indhold med millioner af interessepunkter
Lane Assist
Easy Route Shaping (route through preferred roads/cities)
Rider Alerts (sharp curves, speed changes, etc.)
Red Light Cameras & Speed Cameras4
Garmin Adventurous Routing
Bluetooth hands-free calling5
Music Player/MP3 Player3
Spoken Directions Heard in Helmet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shows 3D Terrain
Receive Smartphone Notifications on zūmo XT 6
Access to Live Traffic and Weather on zūmo XT
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MODELLER:
zūmo XT
VARENR.

EAN

010-02296-10

753759256340

OPRINDELSESLAND

INKLUDERER
zūmo XT, motorcykelmontering og hardware, bilmontering,
motorcykelstrømkabel, USB-kabel, dokumentation

Lavet i Taiwan.

Vejl. Pris
DKK

4.099

SPECIFIKATIONER:

Mål, kasse (B x H x D)

191 x 147 x 114 mm)
997 g

Vægt, kasse inkl. enhed
Mål, yderkasse (B x H x D)

600 x 244 x 211 mm

Vægt, yderkasse

8.7 kg

Antal i yderkasse

8

KOMPATIBELT TILBEHØR:

BÆRETASKE

MOTORCYKELSTRØMKABEL

MOTORCYKELBESLAG

VARENR: 010-12953-02
EAN: 753759257446

VARENR : 010-12953-03
EAN: 753759257453

VARENR : 010-12953-00
EAN: 753759256524

Beskyt zūmo, når du ikke er ude
at køre på de åbne veje. Bygget
til at udholde elementerne på de
lange ture.

Brug dette strøm- / jordkabel
sammen med et
monteringsbeslag (sælges
separat) for at fastgøre din
zūmo til din motorcykel.

Vejl. pris:219DKK

Vejl. pris: 339 DKK
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Monter din zūmo XT på din
motorcykel med dette beslag, der
fastgøres til cyklens styr ved
hjælp af et RAM-beslag (sælges
separat).
Vejl. pris: 169 DKK
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KOMPATIBELT TILBEHØR FORTSAT:

BESLAG TIL KØRETØJ

MONTERINGSSÆT TIL STYR

VARENR.: 010-12953-01
EAN: 753759256531

VARENR.: 010-10962-10
EAN: 753759162832

Til brug i bil skal du bruge
dette sæt til at montere zūmo
XT på din forrude eller en
hvilken som helst glat, flad
overflade. Inkluderer sugekop

Monter din kompatible
motorcykelenhed stort set overalt
med vores monteringssæt
(holderbeslag sælges separat).

montering, beslag og
strømkabel til køretøjet.

RRP: € 49.99

RRP: € 39.99

Besøg Garmins hjemmeside for mere tilbehør

Kræver, at zūmo skal parres med din Bluetooth-aktiverede smartphone. Kan kræve brug af Garmin Drive-appen. Lær mere på garmin.com.
Aktivt satellitabonnement kræves til inReach-enhed (sælges separat). Besøg garmin.dk for information om kompatibilitet.
Musik- og mediestyring fungerer med iPhone® 4 eller nyere, nogle iPod®-enheder og nogle Android ™ -enheder.
4 Advarsler om rødt lys og hastighedskameraer er ikke tilgængelige i alle regioner.
5 Kræver Bluetooth-kompatibel hjelm, headset eller smartphone; solgt separat.
6 Adgang til data i realtid kræver, at zūmo parres med din smartphone, der kører Garmin Drive -appen. Lær mere på garmin.com/driveapp.
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