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PRODUKTNYHED

PRODUKTOVERBLIK
Oplev livet én campingplads ad gangen med Camper 785. Denne GPS-campingnavigator har en 7" touchscreen og indbygget
kørselskamera1, der optager dine køreture med mulighed for advarsler om frontalt sammenstød2 og utilsigtet vognbaneskift2. Opret
brugertilpassede ruter3, der passer til størrelsen og vægten af din autocamper eller campingvogn, og giver nyttige vejadvarsler om stejle
stigninger, skarpe sving og vægtbegrænsninger. Indeholder en stor database med campingpladser fra ACSI og Campercontact og gratis
overnatningssteder fra Trailer's PARK, som du kan filtrere efter foretrukne faciliteter som elektriske tilslutningsmuligheder, brusebade og
meget mere. Par med din kompatible smartphone for at få adgang til håndfri opkald og smart-notifikationer4. Brug stemmeaktiveret
navigation for at gøre det mere praktisk, mens du holder hænderne på rattet. Bliv klogere på trafikken med medfølgende digital trafik, eller
download den gratis Garmin Drive app for at få adgang til live-trafik, avancerede vejrudsigter og meget mere5.
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NØGLEFUNKTIONER
NYHED

LET LÆSELIGT DISPLAY
PROFILER
RUTEVEJLEDNING
OG –ADVARSLER

Denne dedikerede GPS-navigator har en 7" touchscreen.
Brugertilpasset ruteberegning tager højde for din autocamper eller campingvogns3 størrelse og vægt
og finder den mest effektive rute til dit køretøj.
Giver vejadvarsler for at holde dig opmærksom på stejle stigninger, skarpe kurver, vægtbegrænsning
med mere; samt viser kommende højdeoplysninger i detaljer for at forberede dig på mulige stejle
stigninger langs ruten.
Indeholder en stor database med campingpladser fra ACSI og Campercontact og gratis
overnatningssteder fra Trailer's PARK, som du kan filtrere efter foretrukne faciliteter som elektriske
tilslutningsmuligheder, brusebade og meget mere.
1
Indbygget kørselskamera optager din køretur og gemmer automatisk optagelsen, hvis en hændelse
™
registreres, inklusive GPS-detaljer af hvornår og hvor den fandt sted. Inkluderer microSD kort for
videooptagelse.

NYHED

LISTE OVER
OVERNATNINGSSTEDER

NYHED

INDBYGGET
KØRSELSKAMERA

NYHED

CHAUFFØRADVARSLER

Kameraaktiveret funktioner inkluderer advarsler om utilsigtet vognbaneskift og frontalt sammenstød
for øget chaufføropmærksomhed.

INTERESSEPUNKTER

Inklusive TripAdvisor® rejsebedømmelser og millioner af Foursquare® interessepunkter for
campladser, mad, brændstof og meget mere.

INKLUSIVE DIGITAL
TRAFFIC

Inklusive Live Traffic via Digital Traffic eller via smartphone.

INDBYGGET WI-FI® FOR
NEM OPDATERING

Indbygget Wi-Fi-forbindelse gør det nemt at opdatere kort og software uden en computer;
omfatter intuitive menuer og kort over hele Europa.

2

LIVE-TJENESTER
HÅNDFRI TELEFONI/
STEMMEBETJENING

NYHED

Download gratis Garmin Drive™ app for adgang til live traffic, avancerede vejrudsigter og photoLive
trafikkamera (hvis tilgængeligt)4.
Par din navigator med din kompatible smartphone for at få adgang til håndfri opkald og smartnotifikationer4; Inkluderer også stemmeaktiveret navigation for mere bekvemmelighed, mens du
holder dine hænder på rattet.

UNDERSTØTTER
BAKKAMERA

Camper 785 er kompatibel med BC™ 35 bakkamera (sælges separat).

NEM MONTERING

Inklusive aktiv magnetisk holder, der gør det nemt at montere og demontere enheden samt
videoindgang, der kan bruges sammen med tredjeparts trådløse kameraer.

KØRETØJSPROFILER

RUTEVEJLEDNING OG -ADVARSLER

INDBYGGET KØRSELSKAMERA

LISTE OVER OVERNATNINGSSTEDER

HØJDEPROFIL

NEM SØGNING AF CAMPPLADSER PÅ KORT
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PRODUKTSAMMENLIGNING

Displaystørrelse

CAMPER 780

CAMPER 785

6,95" kant-til-kant i høj opløsning

7" i høj opløsning

Multi-touchscreen, glas, WSVGA farve- Multi-touchscreen, glas, WSVGA farveTFT med hvid baggrundsbelysning
TFT med hvid baggrundsbelysning

Displaytype
Displayopløsning

1024 x 600 pixels

1024 x 600 pixels

Mål, enhed (B x H x D)

173 x 99 x 19 mm

199 x 122 x 24 mm

Vægt

239,6 g

437 g

Batterilevetid/-type

Op til 1 time;
genopladeligt litiumion

Op til 2 timer;
genopladeligt litiumion

Accepterer datakort

microSD™ (sælges separat)

microSD™ (8 GB Class 10 medfølger)

Inklusive kortopdateringer

Hele Europa

Hele Europa

Inklusive trafikoplysninger

Garmin Digital Traffic

Garmin Digital Traffic

™

BC 30 og BC 40

BC™ 35

Campingspecifik ruteberegning
(brugertilpasset størrelse og vægt)
Overnatningssteder og pitstops
(ACSI™, CamperContact™, Trailer’s PARK™)

•

•

•

•

TripAdvisor® rejsebedømmelser

•

•

Vej-/chaufføradvarsler
(Stejle stigninger, skarpe kurver, vægt- og
hastighedsbegrænsning)

•

•

Inklusive sikkerhedskameraopdateringer

•

•

UpAhead interessepunkter med camppladser langs
ruten og milepæle

•

•

Route Shaping gennem foretrukne byer og gader

•

•

Millioner af Foursquare® interessepunkter

•

•

Garmin Real Directions landemærkevejledning

•

•

photoReal junction views over kryds

•

•

Lane guidance pile og talt vejledning

•

•

Understøtter Garmin Drive app

•

•

Adgang til live-tjenester via app
(live-trafic, vejr, sikekrhedskameraer)

•

•

Indbygget Wi-Fi® tilslutning for nem opdatering

•

•

Aktiveret med Bluetooth® teknologi til håndfri opkald

•

•

Smart-notifikationer via app

•

•

Stemmeaktiveret navigation

•

•

Understøtter bakkamera

™

™

™

Indbygget kørselskamera1 med automatisk
videooptagelse
Advarsler om frontalt sammestød2 og utilsigtet
vognbaneskift2

•

Aktiv magnetisk holder

•
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MODELLER
CAMPER 785 & Traffic
BESKRIVELSE™

VARENR.

EAN

Camper 785

010-02228-10

753759230739

I klassen: Camper 785, aktiv magnetisk holder med sugekopmonering, trafikmodtager/strømkabel, microSD™ kort for videooptagelse, USB-kabel,
quick guide.
VEJL. PRIS
DKK

4.449

UDSEENDE OG YDEEVNE
Mål (BxHxD)

199 x 122 x 24 mm

Displaystørrelse

152 x 89 mm; diag. 6,95” (177 mm)

Displayopløsning
Displaytype

Batteritype

1024 x 600 pixels
Multi-touchscreen, glas, WSVGA farve-TFT
med hvid bagrundsbelysning

Vægt

437 g

Genopladeligt litiumion

Batterilevetid

Op til 2 timer

Forudindlæste
vejkort

Hele Europa

Inklusive
kortopdateringer

Ja (via indbygget Wi-Fi® tilslutning)

Accepterer
datakort

Ja (8 GB microSD™ Class 10 medfølger)

Aktiv holder

Ja (aktiv magnetisk holder medfølger)

KOLLI-INFORMATION
Mål, kasse (B x H x D)

215 x 150 x 85 mm

Vægt, kasse inkl. enhed

817 g

Mål, yderkasse (B x H x D)

458 x 333 x 370 mm

Vægt, yderkasse

14,5 kg

Antal i yderkasse

16 stk.

GARMIN DRIVE™ APP
Garmin Drive appen er vores enkle bilapplikation, der gør det muligt for din Camper 780 at oprette
forbindelse til din smartphone trådløst via Bluetooth® teknologi. Når du er tilsluttet, har du adgang til mange
ekstra funktioner, der gør køreturen nemmere; såsom live-trafik, avanceret vejr og smartnotifikationer.
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TILBEHØR
BC 35 TRÅDLØST
BAKKAMERA

HØJHASTIGHEDSMULTIOPLADER

FRIKTIONSMONTERING TIL
KØRETØJ (BEANBAG)

ETUI MED LYNLÅSLUKNING
OP TIL 7"

Se nemt køretøjer, fodgængere og
andre forhindringer bag bilen direkte
på navigatorens display. (bilnavigator
medfølger ikke)

Tilføj to højhastigheds-USB-porte til
12 V-stikket i køretøjet uden at miste
evnen til at strømforsyne din
bilnavigator.

Hold din kompatible Garminnavigator
på plads med denne friktionsmonterede holder.

Slankt etui til beskyttelse af din
kompatible Garmin-navigator op til
7". Med lynlåslukning.

VARENR.: 010-01991-00
EAN: 753759198183
VEJL. PRIS: 1.399

VARENR.: 010-10723-17
EAN: 753759111540
VEJL. PRIS: 159

VARENR.: 010-10908-00
EAN: 753759067304
VEJL. PRIS: 219

VARENR.: 010-11917-00
EAN: 753759995027
VEJL. PRIS: 149

VARENR.

EAN

VEJL. PRIS BESKRIVELSE

GTM 70 digital
trafikmodtager

010-11894-00

753759995201

719

GTM 36 digital
trafikmodtager

010-01009-05

753759978976

539

753759207700

299

Hold din kompatible Garmin-navigator på plads med denne
sugekopholder, der oplader din enhed, mens du kører.

753759207694

299

Hold din kompatible Garmin-navigator på plads med denne
sugekopholder, der oplader din enhed, mens du kører. Med
videoindgang for understøttelse af bakkamera (excl. kamera).

Sugekopmontering
010-12771-00
til køretøj med
magnetisk holder
Sugekopmontering
til køretøj med
010-12771-01
magnetisk holder
og videoindgang

IMAGE

Denne trafikmodtager og 12 V-strømadapter leverer trafikoplysninger i
hele produktets levetid til din kompatible Garmin enhed, så du kan
undgå ulykker, vejarbejde og andre forhindringer for at spare tid.
Denne trafikmodtager og 12 V-strømadapter leverer trafikoplysninger i
hele produktets levetid til din kompatible Garmin enhed, så du kan
undgå ulykker, vejarbejde og andre forhindringer for at spare tid.

Strømkabel til
køretøj

010-11838-00

753759989392

159

Oplad på farten med denne 12 V-adapter. Den strømfører din
kompatible Garmin-navigator på køreturen.

AC-adaptersæt,
Europa

010-11478-05

753759103729

199

Inkluderer adaptere til Europa samt miniUSB- og micro-USB-kabler.

USB-kabel

010-10723-01

753759052973

79

Strømfør din compatible Garmin-navigator, og overfør data til og fra din
computer.

For mere information om kompatibelt tilbehør, besøg venligst produktsiden på Garmin.dk

1 Bemærk:

Nogle lande regulerer eller forbyder brugen af denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og
bestemmelser om privatlivets fred i de lande, hvor du planlægger at bruge denne enhed.
forhold kan påvirke advarselsfunktionen; besøg Garmin.com/warnings for detaljer.
3Ikke tilgængelig overalt. Indtastning af din autocampers eller campingvogns profilegenskaber garanterer ikke, at der bliver taget højde for disse
egenskaber i alle ruteforslag. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejforhold.
4 For at bruge denne funktion skal du downloade Garmin Drive appen til din kompatible Bluetooth‐ og GPS‐aktiverede smartphone (sælges separat);
se Garmin.com/driveapp for detaljer.
2 Visse

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og specifikationer.
Priser er angivet i vejledende DKK udsalgspriser inkl. moms
©2019 (rev. 19/06‐DK)
© 2019 TripAdvisor LLC. Alle rettigheder forbeholdes. foursquare® og foursquare® logoer er registrerede varemærker tilhørende Foursquare Labs, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes. Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Bluetooth-term og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug af sådanne varemærker af Garmin er under licens. microSD er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.
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