
Produktnyhed

zūmo® 346/396 LMT-S Motorcycle GPS
Lav ruter om til eventyr, og oplev dem med vennerne. zūmo 346/396 er den robuste 4,3“ 
motorcykelnavigator, der giver dig mulighed for at køre ad spændende og snoede ruter, dele 
ruter med GPX-filer trådløst til gruppeture og holde forbindelsen via Smartphone Link appen2. 
Indbygget Wi-Fi® giver mulighed for nemme kortopdateringer, og Bluetooth® lader zūmo styre
musik1 på din telefon. Inkluderer live-trafik og vejr2, live-tracking2, hånfri telefoni3, smart-
notifikationer4 fra din telefon, motorcyklistadvarsler og meget mere.
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GARMIN ADVENTUROUS ROUTING MUSIKSTYRING MOTORCYKLISTADVARSLER

SMART-NOTIFIKATIONER GPX-FILDELING LIVETRACK

NYHED ROBUST DESIGN
Hårdfør, handskevenlig, 4,3” display, der kan aflæses i sollys; modstandsdygtig over for 
brændstofspild, UV-stråler og hårdt vejr6.

NYHED GRATIS LIVE-TJENESTER
Få adgang til gratis live-tjenester, såsom trafik, sikkerhedskameraer, vejr og mere, når de er parret
med Smartphone Link-appen.

NYHED WI-FI OPDATERING Indbygget Wi-Fi til nem kort-, interessepunkter- og softwareopdateringer uden en computer.

NYHED MUSIKSTYRING Motorcyklister kan nemt at styre musik og afspilningslister fra deres telefon – direkte på zūmo.

NYHED GRUPPEKØRSEL
Planlæg, del og LiveTrack dit eventyr med venner; Du kan nemt sende GPX-filer fra din mobilenhed til
zūmo.

NYHED
NOTIFIKATION OM 
UTILSIGTET HÆNDELSE

Lader zūmo automatisk sende en tekstmeddelelse til din forudbestemte kontaktperson, hvis der 
opstår en hændelse.

NYHED TRIPADVISOR® Se bedømmelser af interessepunkter langs din rute eller i nærheden af din destination.

GARMIN ADVENTUROUS 
ROUTING™

Juster rutepræferencer for at undgå større motorveje, og find ruter med snoede, bakkede veje.

MOTORCYKLIST-
ADVARSLER

Advarsler om skarpe kurver, jernbaneoverskæringer, sikkerhedskameraer5 og meget mere.

SMART-NOTIFIKATIONER
Receive customizable smart notifications, including text messages and app alerts, right on the zūmo 
display.
Modtag smart-notifikationer, herunder sms'er og app-alarmer direkte på zūmo.

HÅNDFRI TELEFONI Bluetooth håndfri telefoni, samt få rutevejledning i dit Bluetooth®-aktiverede headset eller hjelm3.

DYNAMISKE
BRÆNDSTOFSTOP

Foreslår brændstofstop baseret på den afstand, din brændstofmængde forventes at holde.

SMARTPHONE LINK-APP
Download den gratis app til din mobilenhed, og par med zūmo for adgang til gratis realtids-funktioner 
og meget mere.

HOLDER TIL BIL Bilholder medfølger (kun zūmo 396 LMT-S).

HOVEDFUNKTIONER

SKÆRMBILLEDER



PRODUKTSAMMENLIGNING
zumo® 396 LMT-S zumo 346 LMT-S zumo 395 LM zumo 595 LM

Kortdækning Hele Europe Vesteuropa Hele Europe Hele Europe

Display
4,3"

Resistiv
480 x 272

4,3"
Resistiv

480 x 272

4,3"
Resistiv

480 x 272

5,0”
Transflektiv
800 x 480

Display kan vendes •
Højdeinformation • • •
photoReal og Bird's Eye junction 
views • • • •

Kompatibel med TPMS • •
Kompatibel med 
VIRB® actionkamera

• •

Indbygget Wi-Fi® 
for nem opdatering

• •

TripAdvisor® bedømmelser • •

Utilsigtet hændelse-notifikation • •

Nem rutedeling (GPX-filer) 
via Smartphone Link

• •

Smart-notifikationer • • •
Garmin Adventurous Routing™ • • • •
Rytteralarmer (skarpe kurver, etc.) • • • •
Rødt lys/sikkerhedskameraer • • • •
Bluetooth® håndfri telefoni • • • •
Musikstyring • • • •
Live Traffic • • •
Vejr • • •
LiveTrack • • •
Up Ahead-interessepunkter • • • •
Servicelog • • • •
Motorcykelspecifikke
interessepunkter

• • • •

Garmin Real Directions™ 
landemærkevejledning • • • •

Active Lane Guidance (ALG)
med talte henvisninger

• • • •

Kompatibel med 
Smartphone Link-app

• • •

Holder til bil • • •

55 ord
Lav ruter om til eventyr, og oplev dem med vennerne. zūmo 396 er den robuste 4,3“ motorcykelnavigator, der giver dig 
mulighed for at finde de snoede vejer, dele GPX-filer trådløst til gruppeture og forblive tilsluttet via Smartphone Link app2. 
Indbygget Wi-Fi® giver mulighed for nemme kortopdateringer, og Bluetooth® lader zūmo styre musik1 på din telefon.

70 ord

Lav ruter om til eventyr, og oplev dem med vennerne. zūmo 396 er den robuste 4,3“ motorcykelnavigator, der giver dig 
mulighed for at finde de snoede vejer, dele GPX-filer trådløst til gruppeture og forblive tilsluttet via Smartphone Link app2. 
Indbygget Wi-Fi® giver mulighed for nemme kortopdateringer, og Bluetooth® lader zūmo styre musik1 på din telefon. 
Inkluderer live-trafik og vejr2, live-tracking2, håndfri telefoni3, smart-notifikationer4 fra din telefon, motorcyklistadvarsler og 
meget mere. 

96 ord

Lav ruter om til eventyr, og oplev dem med vennerne. zūmo 396 er den robuste 4,3“ motorcykelnavigator, der giver dig 
mulighed for at finde de snoede vejer, dele GPX-filer trådløst til gruppeture og forblive tilsluttet via Smartphone Link app2. 
Indbygget Wi-Fi® giver mulighed for nemme kortopdateringer, og Bluetooth® lader zūmo styre musik1 på din telefon. 
Inkluderer live-trafik og vejr2, live-tracking2, håndfri telefoni3, smart-notifikationer4 fra din telefon. Motorcyklistadvarsler  
fremmer en sikrere tur med advarsler om skarpe kurver, jernbaneoverskæringer, rødt lys og hastighedskameraer5. Den 
robuste zūmo er desuden bygget til at modstå brændstofdampe, UV-stråler, regn og voldsomt vejr6.
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MODELLER
Description: Part number: UPC: RRP:

zūmo® 396 LMT-S 010-02019-10 753759207731 3.399,-

I kassen: zūmo 396, motorcykelholder og -hardware, motorcykelopladningskabel, bilholder, USB-kabel, 
quick guide

zūmo® 346 LMT-S 010-02019-11 753759209827 2.899,-

I kassen: zūmo 396, motorcykelholder og -hardware, motorcykelopladningskabel, USB-kabel, quick guide
(bilholder kan tilkøbes).

KOLLI-INFORMATION

Displaystørrelse og enhedsstørrelse
4,3”/109 mm 

125 x 86 x 25 mm

Vægt 241,1 g

Mål, kasse 165 x 109 x 165 mm

Vægt, kasse inkl. Enhed
zūmo 346: 499 g
zūmo 396: 631 g

Antal i yderkasse 18 stk.

Mål, yderkasse 521 x 355 x 355 mm

Vægt, yderkasse
zūmo 346: 11,2 kg
zūmo 396: 13,6 kg

BILHOLDER, SÆT NYHED
Monter zūmo på forrude eller en glat, 
plan overflade i bilen. Inklusive sugekop, 
holder og strømkabel til køretøj. 
Medfølger til zūmo 396 LMT-S.
Ekstraudstyr til zūmo 346 LMT-S.

Varenr.: 010-12742-00
EAN: 753759207717
Vejl. pris: 339,-

zūmo 396 LM TASKE
Robust taske, der beskytter din zūmo, når
den ikker er i brug. 

Varenr.: 010-11270-00
EAN: 753759085483
Vejl. pris: 249,-

SMARTPHONE LINK APP
Lader din kompatible Garmin GPS tilslutte
trådløst med din kompatible Bluetooth-
aktiverede smartphone for adgang til
gratis realtidsfunktioner med mere.

TILBEHØR

1Musik- og mediestyring fungerer med iPhone® 5S eller nyere samt iPod touch® 2. generation eller nyere samt nogle Android-enheder. 
2Kræver Bluetooth-aktiveret smartphone (sælges separat). Brugerens eventuelle datagebyrer er gældende. Abonnement kan være nødvendigt.
3Kræver Bluetooth-aktiveret hjelm eller headset samt smartphone (sælges separat).
4For at kunne modtage smart-notifikationer på din navigator skal du downloade den gratis Smartphone Link app. 
Brugerens eventuelle datagebyrer er gældende. Abonnement kan være nødvendigt.

5Rød lys og sikkerhedskamera-advarsler er ikke tilgængelig i alle områder.
6IPX7 vandtæthedsklassifikation; læs mere på Garmin.com/waterrating.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og specifikationer.
Priser er angivet i vejledende DKK udsalgspriser inkl. moms
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