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MARKETINGMEMO

Garmin Drive™ GPS-bilnavigatorer

PRODUKTNYHED

PRODUKTINTRODUKTION
Den nye Garmin Drive™ serie af GPS-bilnavigatorer gør din daglige pendlertur eller dit eventyr nemmere med enkle menuer,
detaljerede kort og talt rutevejledning, som er nem at følge. Disse dedikerede navigatorer er tilgængelige i 5" klart display, 5,5"
kant til kant-display med høj opløsning eller 6,95" kant til kant-display med høj opløsning og inkluderer kortopdateringer,
interessepunkter og chaufføradvarsler for sikrere kørsel. Derudover kan du nyde godt af TripAdvisor® rejsebedømmelser og
millioner af Foursquare® interessepunkter. Garmin DriveSmart™ tilføjer stemmestyret navigation og indbygget Wi-Fi® for
nemme kort- og softwareopdateringer. De kan også parres med Garmin Drive™ appen på din telefon for håndfri opkald1, smartnotifikationer2, live-trafik, live-parkering, vejr2 med mere.

Garmin Drive ™ 52
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Garmin DriveSmart ™ 55

Garmin DriveSmart ™ 65
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Garmin Drive™ GPS-bilnavigatorer

PRODUKTNYHED

HOVEDFUNKTIONER
NYHED

LETLÆSELIGE
DISPLAYS

Disse dedikerede navigatorer er tilgængelige i 5" klart display, 5,5" kant til kant-display med høj opløsning
eller 6,95" kant til kant-display med høj opløsning.

NYHED

UNDERSTØTTER GPS Understøttelse af flere satellitsystemløsninger forbedrer pålideligheden og overordnet navigationsydeevne,
+ GALILEO
især i udfordrende omgivelser.

NYHED

INKLUSIVE
TRAFIKDATA

Undgå trafikforsinkelser med live-trafik via Garmin Drive app eller digital trafik.
(Garmin Drive 52 er kun kompatibel med Garmin SmartphoneLink appen)

NYHED

DUAL CORE
PROCESSOR

Giver meget hurtigere ruteberegning.
(gælder ikke Garmin Drive 52)

GARMIN
DRIVESMART

STEMMESTYRING

Sig "Ok Garmin" for at styre navigatoren med din stemme, mens dine hænder forbliver på rattet.

GARMIN
DRIVESMART

INDBYGGET WIFI

™

®

Giver mulighed for nemme kort- og softwareopdateringer uden en computer; kør sikkert med de nyeste
opdateringer.

LIVE-TJENESTER

Par din navigator med din telefon for at få adgang til håndfri opkald, smart-notifikationer og informationer i
realtid; såsom live-trafik, live-parkering, vejr og photoLive trafikkameraer; læs mere på Garmin.dk.

CHAUFFØRADVARSLER

Nyttige chaufføradvarsler for skolezoner, strækninger med krydsende dyr og hastighedsændringer for at
fremme sikker kørsel.

GARMIN REAL
™
DIRECTIONS

Udover talte gadenavne kan du høre enkle sving for sving-anvisninger ved hjælp af landemærkevejledning;
eksempelvis "Drej til venstre efter banken".

INTERESSEPUNKTER

Inkluderer TripAdvisor rejsebedømmelser og millioner af Foursquare interessepunkter.

®

®

UP AHEADViser kommende stop for mad, brændstof og byer langs din rute.
INTERESSEPUNKTER

TRAFIKUNDGÅELSE

3D-LANDEMÆRKER OG TERRÆN

TRIPADVISOR REJSEBEDØMMELSER

STEMMESTYRING

CHAUFFØRADVARSLER

SMART-NOTIFIKATIONER
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PRODUKTSAMMENLIGNING
Garmin Drive™ 52

Garmin DriveSmart™
55

Garmin DriveSmart™
65

Displaystørrelse

5"

5,5", høj opløsning,
kant til kant-display

6,95", høj opløsning,
kant til kat-display

Displayopløsning

Resistiv
480 x 272 pixels

Glas, multi-touch
1280 x 720 pixels

Glas, multi-touch
1024 x 600 pixels

139,7 x 83,8 x 19 mm

137,2 x 76,2 x 17,8 mm

172,7 x 99 x 17,8 mm

160,4 g

150,5 g

239,6 g

Op til 1 time

Op til 1 time

Op til 1 time

microSD™ kort
(sælges separat)

microSD™ kort
(sælges separat)

microSD™ kort
(sælges separat)

Live-trafik via smartphone

Live-trafik via smartphone
eller digital-trafik

Live-trafik via smartphone
eller digital-trafik

BC™ 30

BC™ 30

BC™ 30

TripAdvisor rejsebedømmelser

•

•

•

Chaufføradvarsler
(sikkerhedskameraer, skolezoner etc.)

•

•

•

Up Ahead-interessepunkter med milepæle

•

•

•

Ruteplanlægning gennem foretrukne byer
og gader

•

•

•

Millioner af Foursquare interesspunkter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kun via SmartphoneLink app

•

•

Live-trafik og -vejr

•

•

•

Live-parkering

•

•

•

•

•

•

•

Bluetooth håndfri opkald

•

•

Stemmestyret navigation

•

•

3D-bygninger og -terræn

•

•

Mål, enhed
Vægt
Batterilevetid
Accepterer datakort
Garmin trafikoplysninger
Understøtter Garmin trådløst bakkamera
®

Garmin Real Directions™
landemærkevekledning
photoReal Junction Views af
sammenfletninger
Vejbanevejledningspile og
stemmevejledning
Understøtter Garmin Drive app

Smart-notifikationer
®

Indbygget Wi-Fi for nemme opdateringer
®
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MODELLER
Garmin Drive52

I kassen: Garmin Drive 52, sugekopholder til køretøj, strømkabel til køretøj, USB-kabel, quick guide

010-02036-10

Garmin DriveSmart 55

Garmin Drive 52 MT-S Hele Europa

Varenr.

Vejl. pris

753759211790

1.399,-

I kassen: Garmin DriveSmart 55, sugekopholder til køretøj, strømkabel til køretøj, USB-kabel, quick guide
(MT-D-modeller inkluderer trafikmodtagerantenne)
Varenr.
Vejl. pris

010-02037-12
010-02037-13

Garmin DriveSmart 55 MT-S Hele Europa
Garmin DriveSmart 55 MT-D Hele Europa

753759211882
753759211899

1.749,1.999,-

Garmin DriveSmart 65 og trafik

Includes: Garmin DriveSmart 65, sugekopholder til køretøj, strømkabel til køretøj, USB-kabel, quick guide
(MT-D-modeller inkluderer trafikmodtagerantenne)
Varenr.
Vejl. pris

010-02038-12
010-02038-13

Garmin DriveSmart 65 MT-S Hele Europa
Garmin DriveSmart 65 MT-D Hele Europa

753759211967
753759211974

2.199,2.399,-

KOLLI-INFORMATION

Mål, kasse
(B x H x D)
Vægt, kasse
Mål, yderkasse
(B x H x D)

Garmin Drive 52

Garmin DriveSmart 55

Garmin DriveSmart 65

160 x 110 x 70 mm

190 x 130 x 70 mm

200 x 130 x 80 mm

438 g

544 g

544 g

460 x 330 x 310 mm

410 x 390 x 290 mm

430 x 360 x 300 mm

Vægt, yderkasse

16 kg

11 kg

10,5 kg

Antal i yderkasse

32 stk.

20 stk.

16 stk.
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PRODUKTTEKSTER

Garmin Drive™ 52 MT-S
[Kort]
Garmin Drive™ 52 MT-S 5” bilnavigator inkluderer kortopdateringer over Europa samt chaufføradvarsler. Kør stressfrit med live-trafik1 og
parkeringsinformation2.
[Medium]
Garmin Drive™ 52 MT-S 5” bilnavigator inkluderer kortopdateringer over Europa samt chaufføradvarsler for sikrere kørsel. Enkle menuer og større knapper
gør den særligt nem at bruge. Kør stressfrit med live-trafik1 og parkeringsinformation2. Talt sving for sving-vejledning guider dig som en ven ved hjælp af
gadenavne og landemærker. Og nyd godt af TripAdvisor® bedømmelser for hoteller, restauranter og attraktioner samt Foursquare® interessepunkter.
[Lang]
Garmin Drive™ 52 MT-S 5” bilnavigator inkluderer kortopdateringer over Europa samt chaufføradvarsler for sikrere kørsel. Enkle menuer og større knapper
gør den særligt nem at bruge. Talt sving for sving-vejledning guider dig som en ven ved hjælp af gadenavne og landemærker. Og du vil finde masser at se
og gøre med TripAdvisor® bedømmelser for hoteller, restauranter og attraktioner samt Foursquare® interessepunkter. Vejbanevejledning med krydsvisning
hjælper dig med at navigere gennem komplekse kryds med lethed, mens live-trafik1 og parkeringsinformation2 holder dig stressfri. Med Up Ahead-funktionen
kan du se kommende stop for mad, brændstof og andre milepæle langs din rute.

Garmin DriveSmart™ 55 MT-S
[Kort]
Garmin Drive™ 55 MT-S 5,5” bilnavigator med kant til kant-display i høj opløsning inkluderer kortopdateringer over Europa, stemmestyring og
chaufføradvarsler. Indbygget Wi-Fi® for nem opdatering uden brug af computer. Par med telefon for funktioner i realtid; såsom håndfri telefoni1, smartnotifikationer2 med mere.
[Medium]
Garmin Drive™ 55 MT-S 5,5” bilnavigator med kant til kant-display i høj opløsning inkluderer kortopdateringer over Europa, enkle menuer, stemmestyring og
3D-kortvisning af bygninger og terræn. Undgå trafikforsinkelser, og find tidsparende rutealternativer med live-trafik2. Og nyd godt af TripAdvisor®
bedømmelser for hoteller, restauranter og attraktioner samt millioner af Foursquare® interessepunkter. Indbygget Wi-Fi® for nem opdatering uden brug af
computer. Par med telefon for funktioner i realtid; såsom håndfri telefoni1, smart-notifikationer2, sikkerhedskameraer, parkeringsinformation, vejr med mere.
[Lang]
Garmin Drive™ 55 MT-S 5,5” bilnavigator med kant til kant-display i høj opløsning inkluderer kortopdateringer over Europa, enkle menuer, stemmestyring og
3D-kortvisning af bygninger og terræn. Undgå trafikforsinkelser, og find tidsparende rutealternativer med live-trafik2. Og du vil finde masser at se og gøre
med TripAdvisor® bedømmelser for hoteller, restauranter og attraktioner samt millioner af Foursquare® interessepunkter. Chaufføradvarsler såsom
skolezoner og hastighedsændringer fremmer sikrere kørsel. Indbygget Wi-Fi® for nem opdatering uden brug af computer. Par med telefon for funktioner i
realtid; såsom håndfri telefoni1, smart-notifikationer2, sikkerhedskameraer, parkeringsinformation, vejr med mere.

Garmin DriveSmart™ 65 MT-S
[Kort]
Garmin Drive™ 65 MT-S 6,95” bilnavigator med kant til kant-display i høj opløsning inkluderer kortopdateringer over Europa, stemmestyring og
chaufføradvarsler. Indbygget Wi-Fi® for nem opdatering uden brug af computer. Par med telefon for funktioner i realtid; såsom håndfri telefoni1, smartnotifikationer2 med mere.
[Medium]
Garmin Drive™ 65 MT-S 6,95” bilnavigator med kant til kant-display i høj opløsning inkluderer kortopdateringer over Europa, enkle menuer, stemmestyring
og 3D-kortvisning af bygninger og terræn. Undgå trafikforsinkelser, og find tidsparende omveje med live-trafik2. Og nyd godt af TripAdvisor® bedømmelser
for hoteller, restauranter og attraktioner samt millioner af Foursquare® interessepunkter. Indbygget Wi-Fi® for nem opdatering uden brug af computer. Par
med telefon for funktioner i realtid; såsom håndfri telefoni1, smart-notifikationer2, sikkerhedskameraer, parkeringsinformation, vejr med mere.
[Lang]
Garmin Drive™ 65 MT-S 6,95” bilnavigator med kant til kant-display i høj opløsning inkluderer kortopdateringer over Europa, enkle menuer, stemmestyring
og 3D-kortvisning af bygninger og terræn. Undgå trafikforsinkelser, og find tidsparende omveje med live-trafik2. Og du vil finde masser at se og gøre med
TripAdvisor® bedømmelser for hoteller, restauranter og attraktioner samt millioner af Foursquare® interessepunkter. Chaufføradvarsler såsom skolezoner og
hastighedsændringer fremmer sikrere kørsel. Indbygget Wi-Fi® for nem opdatering uden brug af computer. Par med telefon for funktioner i realtid; såsom
håndfri telefoni1, smart-notifikationer2, sikkerhedskameraer, parkeringsinformation, vejr med mere.
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Garmin Drive™ app
Garmin Drive appen er vores enkle bilapplikation, der gør det muligt for din Garmin DriveSmart™ 55/65 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, live-parkering og smart-notifikationer.
Garmin Drive ™ 52 er kun kompatibel med Garmin SmartphoneLink.

TILBEHØR
FRIKTIONSMONTERING
TIL KØRETØJ

7" ETUI

BC 30 TRÅDLØST
BAKKAMERA

HØJHASTIGHEDSMULTIOPLADER

Varenr.: 010-12242-00
EAN: 753759131388

Varenr.: 010-10723-17
EAN: 753759111540

Varenr.: 010-10908-00
EAN: 753759067304

Varenr.: 010-11917-00
EAN: 753759995027

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.
(beanbag)

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

Vejl. pris: 1.399,-

Vejl. pris 159,-

Vejl. pris: 219,-

Vejl. pris: 149,-

ANDET TILBEHØR
Varenr.

EAN

Vejl. pris

Beskrivelse

GTM™ 70
digital trafikmodtager

010-11894-00 753759995201

719,-

Modtag nyttige trafikoplysninger uden brug af en
kompatibel smartphone.

Bærbar hængslet friktionsholder

010-11280-00 753759085704

249,-

Hold din kompatible Garmin-navigator på plads med
denne friktionsmonterede holder.

Sugekopholder (5”/5,5”)

010-11983-00 753759998875

159,-

Hold din kompatible Garmin-navigator på plads med
denne sugekopholder.

.

Sugekopholder (6,95”)

010-11983-04 753759115753

169,-

Hold din kompatible Garmin-navigator på plads med
denne sugekopholder.

.

5”/5,5” etui

010-12101-00 753759115760

169,-

Strømkabel til køretøj

010-11838-00 753759989392

159,-

USB-/miniUSB-kabel

010-10723-01 753759052973

79,-

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

AC-adaptersæt, Europa

010-11478-05 753759103729

199,-

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

Elegant læderetui med blødt stofindtræk til
beskyttelse af din kompatible 5" eller 5,5" Garminnavigator. Med magnetlukning.
Oplad på farten med denne 12 V-adapter. Den
strømfører din kompatible Garmin-navigator på
køreturen.

.

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

1

Kræver Bluetooth-aktiveret smartphone (ekstraudstyr).
2
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.
Garmin Drive 52 er kun kompatibel med Garmin SmartphoneLink appen, se www.garmin.com/spl.
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