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Outdoor GPS

Outdoor
GPS hodinky
a ručné GPS
pre univerzálne
použitie.
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S V E T J E P L N Ý D O B R O D R U Ž S T I E V,
S TAČ Í I C H O B JAV I Ť!
Ak patríte medzi dobrodruhov a radi zdolávate nové výzvy, tak
GPS zariadenie z našej ponuky bude ideálnym doplnkom výbavy.
Garmin už v roku 2000 uviedol mimoriadne úspešnú sériu
ručných outdoor GPS - eTrex, ktoré sú po niekoľných
generačných vylepšeniach v ponuke dodnes. Inovácie a vývoj
doplnené o požiadavky trhu a zákazníkov priniesli ďalšie
špecifické série zariadení pre rôzne účely a využitie.
Od klasických GPS zariadení s tlačidlovým ovládaním
a čierno-bielym displejom až po “nadupané” GPS s dotykovým
ovládaním a jadrom na operačnom systéme Android. Garmin
GPS bude vždy spoľahlivým spoločníkom pri voľnočasových
aktivitách a zároveň poslúži profesionálom (horské a záchranné
služby, horskí vodcovia a pod.).
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PREČO
GARMIN

TURISTICKÉ ZARIADENIA GARMIN SÚ OVEĽA
VIAC AKO “LEN GPS”
Turistické navigácie Garmin poskytujú najpresnejšiu GPS
polohu vo svojej triede aj vďaka príjmu signálu z druhej
satelitnej siete GLONASS. Kombinácia týchto signálov
pomáha dosiahnuť spoľahlivú lokalizáciu aj v náročných
terénnych a atmosferických podmienkach.
PRODUKTY GARMIN ZNESÚ TVRDÉ
ZAOBCHÁDZANIE
Robustné a odolné, to je to, čo sa počíta pri použití
v prírode. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo
fungovali aj v najextrémnejších podmienkach. Štandardne
sú všetky turistické zariadenia vodotesné s normou IPX7
a niektoré až 100M.
ROZHRANIE PRISPÔSOBENÉ POUŽÍVANIU V
PRÍRODE
Vďaka TFT displejom, ktoré sú dobre čitateľné aj
na priamom slnečnom svetle, sa vám nestane to, čo
s bežným smartfónom. Naše zariadenia s dotykovým
displejom podporujú používanie v rukaviciach, takže vás
nespomalia ani v extrémnych podmienkach.
DLHÁ VÝDRŽ BATÉRIE
Naše turistické zariadenia dokážu fungovať s aktívnym
GPS viac ako 15 hodín a niektoré dokonca viac ako 50
hodín. Toto a možnosť použiť batérie typu AA na napájanie
ručných a externé napájanie hodinkových zariadení robí
skutočný rozdiel vo využití zariadení Garmin.
25 R O K O V S K Ú S E N O S T Í S N A V I G Á C I O U V
TERÉNE
Garmin je priekopníkom GPS navigácie v prírode. Každá
z funkcií, ako napr. Track Back, pochádza z našej dielne
a pomohla zachrániť množstvo životov. Garmin ponúka
komplexný a spoľahlivý systém navigácie a mapovej
navigácie, ktorá bola dokonale preverená v skutočnom
živote.
4
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NA HORÁCH
Vieme, že pri aktivitách v horách, či už je to
turistika, horolezectvo, vysokohorská turistika,
skialpinizmus, sa nič nenecháva na náhodu.
A tak to robíme aj my. Spoľahlivá GPS
navigácia je ďalší level bezpečnosti na horách.
TURISTIKA
Vychutnajte si objavovanie krás divočiny
so zariadeniami Garmin. Všetky dobrodružstvá
v prírode môžete so zariadeniami Garmin
dôkladne naplánovať alebo budete spontánny
tak, ako to len ide. Či už ste “pár metrov”
od svojho plota alebo na exotickej dovolenke.
CYKLISTIKA
Zažite vzrušenie z nových miest
s bezproblémovou GPS navigáciou Garmin.
So zariadeniami určenými na každé
dobrodružstvo viet, kde ste boli, kde sa
nachádzate a kam idete.
HORSKÁ CYKLISTIKA
Nájdite najlepšie trasy v nepreskúmaných
miestach, akoby ste boli domáci jazdci.
S kvalitnými mapovými podkladmi, nástrojmi
na plánovanie a navigačnými funkciami si užite
čaro lesov a hôr aj vďaka značke Garmin.
GEOCACHING
Nudné víkendy na gauči sa stanú minulosťou
od chvíle, keď sa budete môcť vydať na lov
pokladov s GPS Garmin. Zamestnajte svoje
deti počas výletov v prírode a inšpirujte tú
dobrodružnú časť vo vás!
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Outdoor GPS hodinky

Garmin GPS hodinky sú vhodným doplnkom
pre outdoorových nadšencov na každej úrovni.
Budú vás spoľahlivo sprevádzať pri každom
dobrodružstve a motivovať k dosahovaniu
stanovených výkonnostných cieľov.
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fēnix 3

fēnix 3 Performer
Bundle
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fe- nix ® 3 S É R I A

SMART-FUNKCIE

Multifunkčné GPS hodinky so smart-funkcionalitou.
Robustné vyhotovenie a dostupné funkcie
pre pokročilý výkonnnostý tréning i základnú navigáciu
v teréne.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
• Integrovaná EXO anténa s podporou GPS +
GLONASS.
TM
• Farebný Chroma
displej s vysokým rozlíšením
a svietivosťou. Jasne čitateľný za akýchkoľvek
svetlých podmienok.
• Výdrž batérie až do 20 hodín v režime s GPS a až
do 50 hodín v úspornom režime s GPS - UltraTracTM
• Vodostenosť podľa normy 100M*.
• Maximálne odolný (vystužený) kryt hodiniek
• 3D kompas a barometrický výškomer
s automatickou kalibráciou (GPS).
• Barometer pre nepretržité sledovanie zmien tlaku
vzduchu s predpoveďou počasia.
• Základné navigačné funkcie pre navigáciu
na vyznačenej (prejdenej) trase a medzi vytýčenými
bodmi trasy.
®
• TracBack : funkcia pre navigáciu späť na miesto
štartu aktivity.
• Dostupné smart notifikácie z pripojeného smartfónu
(Bluetooth) - hovory, sms, chatové hlavičky, iné.
• Funkcia LiveTrack pre “živé” vzdialené sledovanie
priebehu vašej aktivity.
• Automatická synchronizácia dát po ukončení aktivity
priamo na váš účet Garmin ConnectTM
cez Bluetooth alebo Wi-Fi.
TM
• Nová služba Connect IQ
store pre správu obsahu
a dizajnu hodiniek podľa potrieb a predstáv.
• ANT+ bezdrôtové rozhranie pre pripojenie externých
snímačov (pulzomer, teplomer a iné).
®
®
• Ovládajte kameru VIRB cez svoj fénix 3. Jedným
dotykom spustíte alebo zastavíte nahrávanie vašich
zážitkov.
9
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fēnix 3 Sapphire
Metal Band

fēnix 3 Sapphire
Leather Band

fēnix 3 Sapphire
Rose Gold-Tone with White
Band
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fe- nix ® 3 S É R I A

SMART-FUNKCIE

DOSTUPNÉ POUŽIVATEĽSKÉ PROFILY,
FUNKCIE A DOPLNKOVÁ VÝBAVA
•

•

•

•

•

•

•

•

 OVINKA Golfový profil pre použitie hodiniek pri
N
golfe so základnými funkciami (dĺžka ihriska a pod.).
N OVINKA Profil pre veslovanie a SUP - dostupné
metriky - počet záberov, frekvencia záberov
a vzdialenosť na záber pre určenie efektivity.
N OVINKA Advanced Running Dynamics prináša
ďalšie komplexné merania - dĺžka kroku, rovnováha
doby kontaktu so zemou - Ľ/P noha, vertikálny
pomer a iné.
Profil pre Trailový beh ponúka funkcie - detakcia
behu, vertikálna rýchlosť, bežecká metrika*, VO2max,
čas zotavenia, auto-climb a iné.
Plavecký profil (indoor & outdoor): dostupné
plavecké metriky ako vzdialenosť, tempo, počet/
frekvencia záberov, SWOLF skóre a iné.
Profil cyklistika s plnou podporou pre wattmeter
VectorTM a súvisiace dátové výstupy.
Tiež podporuje pripojenie samostatného snímača
kadencie.
fénix® 3 zaznamenáva každý váš krok počas bežného
dňa - monitor aktivity. Na displeji sa zobrazuje
aktuálny počet krokov, koľko krokov ešte zostáva
na splnenie vášho denného cieľa.
Zafírové sklíčko - odolné voči poškriabaniu
(dostupné vo výbave verzií s označením Sapphire).
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fēnix 3 Sapphire HR
Grey

fēnix 3 Sapphire
Grey, Leather

fēnix 3Sapphire
Titanium
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fēnix ® 3 S É R I A

SMART-FUNKCIE

Nové verzie obľúbených GPS hodiniek zo série
fēnix 3 Sapphire doplnené o modely s unikátnou
výbavou a doplnkami pre váš životný štýl.
fēnix 3 SAPPHIRE HR, GREY S OPTICKÝM
SNÍMAČOM PULZU
™
• Funkcia Garmin Elevate dokáže vďaka
integrovanému optickému pulzomeru sledovať váš
pulz počas celého dňa priamo na zápästí.
• Maximálne flexibilný silikónový remienok
pre komfortné nosenie počas celého dňa.
fēnix 3 SAPPHIRE, GREY S KOŽENÝM
A NYLONOVÝM REMIENKOM
• Nový remienok z pravej kože je v balení doplnený
o nylonový (NATO) remienok - ideálny model
pre veľkých dobrodruhov.
• Remienky sú jednoducho vymeniteľné bez potreby
dodatočného montážneho náradia.
fēnix 3 SAPPHIRE - TITANIUM
• Exkluzívny model s titánovým remienkom ako
ideálnym doplnkom vášho životného štýlu.
Dizajn športových hodiniek dostal vďaka kovovému
remienku nový rozmer. Alternatívne môžete vždy
nasadiť klasický silikónový remienok (v balení).
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tactix Bravo

tactix Bravo
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tactix ™ B RAVO

SMART-FUNKCIE

Špeciálne prevedenie GPS hodiniek fēnix 3
pre taktický tréning a navigáciu v teréne. Kombinácia
originálneho spracovania a výbavy je určená nielen
pre dobrodruhov.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

 ákladné navigačné funkcie + ABC snímače:
Z
vybavený vysokocitlivým GPS/GLONASS prijímačom.
3D kompas a barometrický výškomer
s automatickou kalibráciou (GPS).
Čierne vyhotovenie púzdra s matným povrchom
s minimálnymi odleskami.
Špeciálne podsvietenie displeja, čitateľné aj
pri použití zariadení na “nočné videnie”.
V balení dodávaný s dvoma nylonovými remienkami
(čierna a olivová farba).
Súčasné zobrazovanie dvoch samostatných sád
súradníc pre lepšiu orientáciu / navigáciu.
Vibračné a zvukové upozornenia / alarmy.
Integrovaná EXO™ anténa pod kovovou obručou,
ktorej povrch je dodatočne upravený technológiou
DLC (diamond-like carbon) pre zvýšenie odolnosti
voči náhodnému poškriabaniu.
Farebný Chroma™ displej s vysokým rozlíšením
a svietivosťou. Jasne čitateľný za akýchkoľvek
svetelných podmienok.
Podporuje aj bežné používateľské profily a súvisiace
funkcie, akými sú dostupné základné a pokročilé
metriky behu - vzdialenosť, tempo, prevýšenie a iné
(v závislosti od pripojených snímačov a spustenej
aktivity).
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epix ™

SMART-FUNKCIE

epix™ sú univerzálne GPS hodinky, ktoré spájajú
funkcie mapového navigátora a zároveň ponúkajú
pokročilé funkcie pre široké spektrum outdoorových
i športových aktivít. Klasické tlačidlové ovládanie je
doplnené o farebný dotykový displej - optimálne
rozhranie pre prácu s mapou, nielen pri navigácii.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Farebný displej s vysokým rozlíšením a dotykovým
ovládaním.
Integrovaná EXO™ anténa s podporou GPS +
GLONASS.
Hands-free navigácia.
Pokročilé funkcie pre vytváranie trás so špecifickými
bodmi na trase.
TracBack®: funkcia pre navigáciu späť na miesto
štartu aktivity.
3D kompas a barometrický výškomer
s automatickou kalibráciou (GPS).
Výdrž batérie až do 50 hodín v úspornom režime
s GPS - UltraTracTM. Až do 6 týždňov v režime
hodinky s monitorom aktivity.
Robustný a vodostený podľa normy 50M.
Predinštalované mapy: Slovakia Topo v.4
+ topografická mapa EU*.
Podporuje použitie širokého spektra voliteľných
máp (cestné, námorné a pod.) z edícií Bluechart®,
BirdsEyeTM a City Navigator® NT.
Funkcia LiveTrack pre “živé” vzdialené sledovanie
priebehu vašej aktivity.
Dostupné smart notifikácie z pripojeného smartfónu
(Bluetooth) - hovory, sms, chatové hlavičky, iné.
Nová služba Connect IQTM store pre správu obsahu
a dizajnu hodiniek podľa potrieb a predstáv.
17
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Ručné turistické GPS s dotykovým displejom

Ručné turistické GPS zariadenia Garmin, vybavené
dotykovým displejom (ovládaním), prinášajú
intuitívne používateľské rozhranie. Majte vždy
všetky dostupné informácie na dosah vašich
prstov.
Použité technológie garantujú vysokú presnosť,
jasne čitateľný displej s podporou ovládania aj
v rukaviciach.

29. 1. 2016 8:56:10

eTrex Touch 25

eTrex Touch 35
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E T R E X ® T O U C H 25/35

SMART-FUNKCIE

Obľúbená séria ručných GPS eTrex je teraz doplnená
o modely s dotykovým displejom (ovládaním)
s označením “Touch”. Ideálna voľba pre všetkých malých
i veľkých outdoor nadšencov.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Intuitívne používateľské profily aktivít.
2,6” farebný dotykový displej (kapacitný).
Elektronický 3D kompas.
Integrovaný vysokocitlivý GPS / GLONASS prijímač.
Predištalovaná mapa Topo Euro + Slovakia Topo
(micro SD).
Predinštalovaná databáza viac ako 250.000 skrýš
pre Geocaching.
Profil optimalizovaný pre Geocaching s množstvom
nastavení a filtrami.
Integrovaná pamäť 8GB.
Odolné a vodotesné púzdro podľa štandardu IPx7.
Výdrž vymeniteľných (AA) batériíí až do 16 hodín
so zapnutým GPS.
Rozšírené balenie obsahuje praktický univerzálny
držiak na riadidlá / predstavec bicykla.

ETREX TOUCH 35 − DOPLNKOVÉ FUNKCIE A
VÝBAVA
• Integrovaný barometrický výškomer.
• Smart notifikácie (hovor, sms, iné) z pripojeného
smartfónu cez Bluetooth Smart.
• ANT+ kompatibilita pre pripojenie externých
snímačov (pulzomer, iné).
• Možnosť využiť zariadenie ako diaľkový ovládač
pre akčné kamery zo série VIRB®.
• Kompatibilný pre použitie s mobilnou aplikáciou
Garmin Connect Mobile.
21
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Oregon 600
Oregon 600T

Oregon 650

Oregon 650T
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O R E G O N ® 600 S É R I A

Prepracovaný turistický GPS navigátor
pre náročných. Má ideálne rozmery a veľkosť
displeja. Jednoducho “sadne” do ruky.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Farebný dotykový displej s vysokou svietivosťou
a uhlopriečkou 3”. Podporuje tiež duálnu orientáciu
zobrazenia displeja.
Integrovaný vysokocitlivý GPS / GLONASS prijímač.
Programovateľné bočné tlačidlo.
3D elektronický kompas doplnený o barometer.
Duálny systém napájania - 2 x AA batérie resp.
voliteľný akumulátor NiMH*.
Výdrž batérií približne 16 hodín.
Profil optimalizovaný pre Geocaching s množstvom
nastavení a filtrami.
Podporuje použitie širokého spektra voliteľných máp
(cestné, námorné a pod.) z edícií Bluechart®, BirdsEyeTM
a City Navigator®NT.
V balení dodávaná Slovakia Topo (microSD).

O R E G O N 600 T − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Predinštalovaná mapa Topo Euro 1:100 000.
O R E G O N 650 − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Integrovaný fotoaparát s rozlíšením 8Mpix
a autofokusom. Automatické geotagovanie fotografií.
• Celosvetová základná mapa s tieňovaným reliéfom.
• Dodávaný vrátane NiMH akumulátora s nabíjaním
priamo v zariadení.
O R E G O N 650 T − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Predinštalovaná mapa Topo Euro 1:100 000.
23
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Montana 610

Montana 680

Montana 680t
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M O N T A N A ™ 610 / 680 / 680 T

Všestranný GPS navigátor pre spoľahlivú navigáciu
kdekoľvek a kedykoľvek.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

F arebný dotykový displej s vysokou svietivosťou
a uhlopriečkou 4”. Podporuje tiež duálnu orientáciu
zobrazenia displeja.
Integrovaný barometrický výškomer
a 3D elektronický kompas.
ANT+ rozhranie pre pripojenie voliteľných snímačov
(pulzomer, teplomer) a tiež pre zdieľanie dát medzi
zariadeniami.
Duálny systém napájania - 3 x AA batérie resp.
nabíjateľný akumulátor NiMH (v balení).
Výdrž batérie až do 22 hodín s GPS (v závislosti
od použitia).
Podporuje použitie širokého spektra voliteľných máp
(cestné, námorné a pod.) z edícií Bluechart®, BirdsEyeTM
a City Navigator®NT.
V balení dodávaná Slovakia Topo (microSD).
Integrovaný vysokocitlivý GPS / GLONASS prijímač.
Profil optimalizovaný pre Geocaching s množstvom
nastavení a filtrami.
1-ročná bezplatná licencia pre využívanie satelitných
snímkov BirdsEyeTM.
Nová aplikácia pre správu dát z prebiehajúcej aktivity.

MONTANA 680 − DOPLNKOVÉ FUNKCIE A VÝBAVA
• Integrovaný fotoaparát s rozlíšením 8Mpix
a autofokusom. Automatické geotagovanie fotografií.
MONTANA 680T − DOPLNKOVÉ FUNKCIE A VÝBAVA
• Integrovaný fotoaparát s rozlíšením 8Mpix a
autofokusom. Automatické geotagovanie fotografií.
• Predinštalovaná mapa Topo Euro s mierkou 1:100 000.
25
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Monterra
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MONTERRA™

SMART-FUNKCIE

Univerzálny GPS navigátor nielen pre profesionálov
s jadrom na operačnom systéme Android™ OS (4.0.4)
a podporou používania aplikácií z Google Play.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

 ” dotykový (kapacitný) displej z minerálneho skla
4
s podporou multi-dotykového ovládania.
Android™ OS (4.0.4) s podporou používania
aplikácií z Google Play.
Elektronický 3D kompas s barometrickým
výškomerom, gyroskopickým akcelerometrom
a snímačom intenzity UV žiarenia.
Integrovaný fotoaparát s rozlíšením 8Mpix,
autofokusom a LED bleskom/svetlom.
Automatické geotagovanie fotografií.
Odolné a vodotesné púzdro podľa štandardu IPx7,
výdrž batérie až do 16 hodín (v závislosti od použitia).
Integrovaný vysokocitlivý GPS / GLONASS prijímač.
Duálny systém napájania - 3 x AA batérie resp.
nabíjateľný akumulátor NiMH (v balení).
Konektivita cez integrované rozhrania WiFi®, ANT+™,
Bluetooth®, NFC (medzi NFC kompatibilnými
zariadeniami).
Podporuje použitie širokého spektra voliteľných máp
(cestné, námorné a pod.) z edícií Bluechart®, BirdsEyeTM
a City Navigator®NT.
V balení dodávaná Slovakia Topo (microSD)
+ predinštalovaná mapa Topo Euro 1:100 000.
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Klasické ručné turistické GPS zariadenia

Outdoor GPS navigátory
s tradičným ovládaním
cez tlačidlové rozhranie. Vďaka
výbave a vlastnostiam sa
môžete na tieto zariadenia vždy
spoľahnúť aj v najextrémnejších
podmienkach. Vysoká odolnosť
a ďalšie pokročilé technické
parametre sú jasnou voľbou
pre náročných ako aj
profesionálnych používateľov
(horskí vodcovia, horské
a záchranné služby).
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eTrex 10

eTrex 20x

eTrex 30x
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E T R E X ® 10 / 20x / 30x

Základné ručné GPS sú zastúpené sériou eTrex.
Obľúbená séria ponúka optimálne riešenie
pre všetkých nadšencov outdoorových aktivít.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•
•
•

•
•

Kompaktné a odolné vyhotovenie s nízkou
hmotnosťou.
Čierno-biely (monochromatický) displej
s uhlopriečkou 2.2“
Vysokocitlivé GPS s podporou HotFix®.
Integrovaný duálny príjimač GPS / GLONASS prijímač.
Výdrž batérií (2 x AA) až do 25 hodín (v závislosti
od použitia).
Vodotesné púzdro podľa štandardu IPx7.
Používateľský profil pre Geocaching.

E T R E X 20x − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Farebný displej s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou
2.2”.
• Interná pamäť zariadenia 3.7GB.
• Rozšíriteľná pamäť cez microSD slot.
• Predinštalovaná topo mapa východnej Európy
(1:100 000) + dodávaná Slovakia Topo (microSD).
• Kompatibilný pre použitie s rôznymi mapami (cestné,
topo, námorné).
E T R E X 30x − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Elektronický 3D kompas a barometrický výškomer.
™
• ANT+ rozhranie pre pripojenie (voliteľných)
externých snímačov (pulzomer). Umožňuje tiež
zdieľať dáta medzi používateľmi.
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GPSMAP 64

GPSMAP 64s
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G P S M A P ® 64 S É R I A

Nekompromisný GPS navigátor pre náročných.
Tlačidlové ovládanie je doplnené jasným displejom
s vysokým rozlíšením. GPSmap 64 bude vaším
dokonalým spoločníkom, nech ste kdekoľvek.

HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•

•

•
•

•
•

Jasný farebný displej s vysokou svietivosťou
a uhlopriečkou 2.6“
Vysokocitlivý GPS / GLONASS príjimač doplnený
o Quad Helix anténu s podporou HotFix.
Kompatibilné s mapami z rôznych edícií (cestné,
topo, námorné, iné).
Predinštalovaná databáza viac ako 250.000 skrýš
pre Geocaching.
Interná pamäť 3GB, rozšíriteľná cez microSD slot.
Výdrž batérií (2 x AA) až do 16 hodín (v závislosti
od použitia).
Vodotesnosť podľa normy IPx7.
Dodávaná mapa Slovakia Topo (micro SD).

G P S M A P 64 S − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Elekronický 3D kompas a barometrický výškomer.
• Bluetooth konektivita pre pripojenie k smartfónu.
• Live Tracking - funkcia pre živé sledovanie vašej
aktivity na diaľku.
• Smart notifikácie (hovor, sms, iné) z pripojeného
smartfónu cez Bluetooth Smart.
™
• ANT+ kompatibilita pre pripojenie externých
snímačov (pulzomer, iné).
• 1-ročná bezplatná licencia pre využívanie
satelitných snímkov BirdsEye™.
G P S M A P 64 S T − D O P L N K O V É F U N K C I E
A VÝBAVA
• Predinštalovaná mapa Topo Euro (1:100 000).
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Akčné kamery s GPS

Vyrozprávajte ucelený outdoorový dobrodružný
príbeh s akčnou kamerou VIRB. Doma, na vode,
na ceste alebo vo vzduchu, akčné kamery
Garmin sú vyvinuté pre záznam úchvatných
zážitkov.
Zachyťte adrenalín
momentu v HD a všetky
dáta G-Metrix
s tým spojené: srdcová
frekvencia, rýchlosť
a mapa vašej trasy. Potom
prežívajte zážitok znova
a znova.
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PUL Z
VÝŠKA

35

29. 1. 2016 8:56:56

VIRB X / VIRB XE

VIRB X / VIRB XE

VIRB XE
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VIRB® X / VIRB® XE

VIRB X a VIRB XE sú novou generáciou HD akčných
kamier, ktoré zachytia vaše dobrodružstvá novým
spôsobom pomocou G-Metrix™.
HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

 -Metrix: vstavané GPS Garmin a senzory, ktoré
G
sledujú vaše pohyby v reálnom čase a dokážu ich
zobraziť ako plnohodnotné ukazovatele, meradlá
a grafy.
HD video 1080p/30fps, 960p/30fps, 720p/60fps,
480p/120fps a úrovne priblíženia, podpora PAL/
NTSC.
Vysoko-kontrastný 1” displej ponúka intuitívnu
a rýchlu konfiguráciu kamery.
Foto: 12MPix; séria až 10 snímok za sekundu;
časozber (Time Lapse); rozšírený časozber (Extended
Time Lapse).
Prispôsobiteľná, širokouhlá asférická sklenená šošovka:
maximálna ostrosť obrazu, najnižšie skreslenie
nad a pod vodou.
Jednoduché prebudenie jedným dotykom
pre spustenie/zastavenie nahrávania.
Vodotesnosť do 50 metrov bez dodatočného puzdra.
Mikrofón pre mimoriadne čistý zvuk dokonca aj
pod vodou; bezdrôtové HD audio cez Bluetooth
(headsety alebo mikrofóny).
Vodotesné kontakty umožňujú nabíjanie
v nepriaznivých podmienkach (motocykel, loď).
Automatická synchronizácia viacerých kamier
VIRB X / XE.

V I R B X E − DOPLNKOVÉ FUNKCIE A VÝBAVA
• Profesionálne video: 1440p/30fps, 1080p/60fps,
960p/100fps, 720p/120fps a 480p/240fps
so stabilizáciou obrazu a úrovne priblíženia.
• Foto: 12MPix.; séria až 30 snímok za sekundu; časozber
(Time Lapse); rozšírený časozber (Extended Time Lapse).
• Neroztrasené video vďaka gyroskopickému
stabilizátoru obrazu.
• Pro nastavenia - pre manuálne ovládanie farieb,
vyváženie bielej, ostrosti, citlivosti a uzamykanie
expozície.
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G-METRIX™ SYSTÉM

Prerozprávajte svoj príbeh bližšie ako kedykoľvek
predtým s použitím G-Metrix a voľne stiahnuteľného
softvéru Garmin pre mobilné a stolové počítače.
Pridajte prednastavené meradlá, ukazovatele,
grafy a tvary prejdených trás, ktoré sa automaticky
synchronizujú s vaším videom a sú prispôsobené vašej
aktivite - alebo si vytvorte svoje vlastné.

kmh
rpm
bpm

KMH
BPM
W

Pulz, rýchlosť,
výkon

Zemepisná šírka
a dĺžka

Výkon

G
60

3055.6 m

kmh

E

E

81

80

50

20

100

KMH

w

SE

S

SW

N

N

W NW

40

0

G

120

kmh

Smer, rýchlosť,
výška

Rýchlosť, výkon,
pulz

Výkon,
preťaženie G
1047 m

131.0 bpm

km
kmh

Rýchlosť a vzdialenosť

Výška, pulz
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VIRB

Mobilná aplikácia zadarmo, ktorá zmení váš
kompatibilný smartfón alebo tablet na Wi-Fi diaľkové
ovládanie a mobilné editačné zariadenie
pre vaše akčné kamery VIRB XE a X.
•

•

•

•

Nastavenie, sledovanie
a ovládanie viacerých
kamier.
Prezeranie a editovanie
nahratých záberov.
Pridanie G-Metrix
ukazovateľov, grafov
a zdieľanie videa.
Pridávanie hudby
a nastavenie hlasitosti
klipu.

V I R B Edit

Softvér zdarma, ktorý automaticky generuje skvelé
videá ihneď pripravené na zdieľanie vašich zážitkov
vďaka dátam G-Metrix, ktoré zhromažďuje
v kamerách VIRB XE a X.
• Jednoduché, automatické vytváranie videa
pre neuveriteľné a rýchle zdieľanie videa.
• Doplnenie G-Metrix meradiel, ukazovateľov
a grafov do vášho videa.
• Editácia videa; nástroje: centrovanie, rozdelenie
a spojenie videoklipov.
• Aplikácia spomaleného pohybu (Slow Motion).
• Automatické
synchronizovanie videa
z viacerých kamier
VIRB X alebo VIRB XE.
• Individuálne
doplnenie hudby.
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SLOVAKIA TOPO 4

Digitálna vektorová mapa pokrývajúca celé územie
Slovenska je určená pre zariadenia Garmin na turistiku
a rekreáciu. Obsahovo a svojou podrobnosťou je
porovnateľná s mierkou rastrových máp od 1:25.000.
HLAVNÉ FUNKCIE MAPY
Intuitívne používateľské profily aktivít.
• Optimalizovaná pre navigáciu po sieti značených
turistických trasách (TzT) a cyklotrasách (CT).
• Automatické plánovanie trás pre pešie výlety alebo
cykloturistiku.
• Farebné rozlíšenie jednotlivých kategórií ciest
a značených trás s ich názvami.
• Vyhľadávanie miest, obcí, ulíc i adries vo väčších
obciach.
• Vyhľadávanie zaujímavých objektov, smerovníkov,
vrchov a iných objektov podľa ich názvu alebo
vzdialenosti.
• Vykresľovanie 3D modelu terénu a výškových
profilov plánovaných trás (aj v aplikácii BaseCamp).
•

MAPOVÝ OBSAH
• Kompletná cestná sieť s uličnou podrobnosťou,
vrátane adries.
• Sieť spevnených lesných, úžitkových a obslužných ciest.
• Značené turistické a cyklotur. trasy v dĺžke viac ako
20000km.
• Turistické info. miesta - smerovníky s ich názvom.
• Vrstevnice s intervalom 25 metrov.
• Názvy vrchov s výškou a doplnkové výškové kóty - viac
ako 15000.
• Turistické objekty POI rozdelené do viac ako 60
kategórií - celkový počet viac ako 60000.
• Vodné toky a plochy s názvami a smerom prúdenia
tokov
• Železnice s vyznačením mostov, tunelov, vlečiek
a lanových dráh.
• Elektrické vedenia vysokého napätia.
• Zalesnené územia s názvami pohorí.
• Chránené územia a národné parky s názvom
a vyznačenými hranicami.
• Mestá, obce, časti obcí a osady - celkom viac ako 8000.
• Zastavané plochy s názvami obcí, priemyselných zón
alebo väčších objektov.
• Digitálny model terénu s možnosťou vykresľovania
výškového profilu pri plánovaní trasy.
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TOPOGRAFICKÉ MAPY GARMIN

Ručné turistické GPS zariadenia môžete kedykoľvek
dodatočne vybaviť doplnkovými topografickými
mapami z rôznych edícií podľa požiadaviek
a aktuálnych potrieb.
TOPO PRO

Prémiová edícia
topografickým máp (digitálny
vektorový formát) určených
pre GPS navigátory značky
Garmin. Edícia máp PRO
obsahuje verejnú cestnú
sieť vrátene plánov miest, vodstvo, model terénu vrstevnice, železničné trate, lesy, ľadovce, geografické
body, akými sú napr. chaty, vrcholy, potoky, jazerá,
parkoviská a mnoho iného. Okrem iného podporujú
aj tzv. Active Routing - aktívne trasovanie (navigácia)
podľa druhu aktivity. Active Routing je inovatívny
balíček funkcií, ktorý teraz obsahuje aj mapy
z edície PRO. Používateľ si jednoducho zvolí druh
aktivity (pešia turistika, hiking, horolezectvo, cestná
alebo horská cyklistika) a GPS zariadenie prepočíta
optimálnu a vhodnú trasu pre vašu cestu.
TOPO LIGHT

“Odľahčená” edícia detailných
topografických máp pre GPS
zariadenia Garmin. Táto edícia
máp je optimalizovaná
pre použitie na zariadeniach
s menším displejom.
Obsahuje všetky potrebné mapové dáta, ale routing
(výpočet trás) je limitovaný na pešiu turistiku a bicykel.
TOPO (LEGACY PRODUCTS)
Prepracovaná edícia
topografických máp
s limitovanou dostupnosťou
pokrytia (území)
pre najnáročnejších
používateľov.

42

door2016.indd 42

29. 1. 2016 8:57:14

door2016.indd 43

BIRDSEYE SATELLITE
Birdseye™ edícia máp
pre zariadenia Garmin je
doplnkom “klasických”
mapových produktov z edícií
Topo. Ponúka možnosť
využívať zvolené satelitné
snímky ako podkladové mapy v kompatibilných
navigátoroch Garmin. Získate tak reálny náhľad
na terén vo vašom okolí vďaka satelitným snímkam
vo vysokom rozlíšení. V kombinácii s bezplatným
nástrojom BaseCamp™ dokážete jednoducho
prenášať a používať satelitné snímky vo vašom GPS
ako podkladovú mapu.
Demo verziu BirdsEye™ Satellite Imagery si môžete
vyskúšať použitím aplikácie BaseCamp™ vo vašom
PC/MAC.
BIRDSEYE SELECT

Unikátna mapová edícia
s pokrytím najpopulárnejších
alpských destinácií.
Táto edícia patrí medzi
najkvalitnejšie dostupné
digitálne mapy horolezcov,
horským vodcov a iných profesionálov. Edícia mapuje
užitočné informácie pre všetky druhy alpských činností
a umožňuje pokročilé použitie rastrových máp na GPS
Garmin.
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BASECAMP™

Bezplatný softvér pre analýzu a plánovanie.
Aplikácia dostupná pre PC/MAC vám umožní jednoducho
plánovať cesty, analyzovať a spravovať zaznamenané
trasy, body záujmu a mnoho iného.
NAPLÁNUJTE SI VÝLET
Pokiaľ sa rozhodnete využiť BaseCamp™ pre
naplánovanie vášho ďalšieho dobrodružstva, určite
nebudete sklamaný. Softvér umožňuje jednoducho
zobrazovať a organizovať mapy, trasové body,
prejdené trasy a plánované cesty. Následne sú vždy
pripravené na export a použitie v zariadeniach Garmin.
Pripravovanú cestu si jednoducho vytvoríte cez
intuitívne rozhranie a následne odošlete do vášho GPS.
Uložené dáta sú okamžite pripravené na použitie
pri navigácií s informáciami o zostávajúcej vzdialenosti,
čase, výšky a mnoho ďalších.
PRESKÚMAJTE TERÉN
Skôr než vyrazíte do terénu zobrazte si plánovanú
cestu na monitore vášho počítača v 2D alebo 3D
pohľade. Mapy sa automaticky nahrávajú
z pripojeného Garmin zariadenia prípadne priamo
z inštalácie v počítači.
NA KONCI KAŽDEJ CESTY JE PRÍBEH, KTORÝ SA
OPLATÍ ZDIEĽAŤ.
Súčasťou Basecamp je aj Garmin Adventures, ktorý
poskytuje bezplatný a interaktívny spôsob, ako si
môžete vymieňať jednotlivé príbehy s komunitou
ostatných cestovateľov, chváliť sa so svojimi cestami či
zdieľať svoje obľúbené miesta s priateľmi a rodinou.
Dobrodružstvom sa môže stať takmer čokoľvek, či
už leziete po horách, uháňate po ceste, zdolávate
horské cyklistické trasy alebo si vychutnávate zábavný
park. Stačí, ak si na ďalšiu výpravu so sebou zoberiete
zariadenie s funkciou GPS. Môžete použiť akékoľvek
zariadenie, ktoré umožňuje zbieranie a exportovanie
záznamov o trase.
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MAPY ZO SATELITNÝCH SNÍMKOV A RASTROVÝCH
OBRÁZKOV
Softvér BaseCamp™ umožňuje aj správu a použitie
máp so satelitných snímkov z edície BirdsEye™.
Táto edícia máp pre zariadenia Garmin je doplnkom
«klasických» mapových produktov z edícií Topo.
Ponúka možnosť využívať zvolené satelitné snímky
ako podkladové mapy v kompatibilných navigátoroch
Garmin.
Získate tak reálny náhľad na terén vo vašom okolí
vďaka satelitným snímkam vo vysokom rozlíšení.
Demo verziu BirdsEye™ Satellite Imagery si môžete
vyskúsať použitím aplikácie BaseCamp™ vo vašom PC/
MAC.
BEZPLATNÝ SOFTVÉR BASECAMP™
Nájdete na stiahnutie na odkaze
www.garmin.com/basecamp
MOBILNÁ VERZIA APLIKÁCIE
BASECAMP™
Bezplatná aplikácia BaseCamp™
Mobile je dostupná iba
pre zariadenia značky iPhone
na AppStore.
V spojení s kompatibilnými
zariadeniami zo série fénix, Oregon
6xx a GPSmap 64 umožňuje spravovať a analyzovať
údaje trasy. Stačí jednoducho zosynchronizovať
Váš iPhone a následne môžete využívať benifity
mobilného riešenia aplikácie BaseCamp™.
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VYSVETLIVKY
3D KOMPAS
3D elektronický kompas
už nebude potrebné držať
vodorovne, aby ukazoval
správny smer. Vďaka
doplnkovému korekčnému
3D modulu.
ACTIVE ROUTING
(NAVIGÁCIA)
Je inovatívny balíček funkcií
pre aktívnu navigáciu.
Používateľ si jednoducho
zvolí druh aktivity
(pešia turistika, hiking,
horolezectvo, cestná alebo
horská cyklistika)
a GPS zariadenie prepočíta
optimálnu a vhodnú trasu.
ANT+™
Integrované bezdrôtové
rozhranie pre pripojenie
kompatibilných externých
snímačov (pulzomer,
teplomer, iné). Tiež je
využiteľné na prenos dát
medzi kompatibilnými
zariadeniami.
BAROMETRICKÝ
VÝŠKOMER
Pre veľmi presné merania
nadmorskej výšky na základe
zmien tlaku vzduchu, ktoré
sú snímané integrovaným
barometrom.
BASECAMP
Softvér pre analýzu
a plánovanie.
Info na strane 44.

GLONASS
Je ruský družicový navigačný
systém. Kompatibilné
zariadenia dokážu
simultánne príjímať signál
GPS aj GLONASS. Výsledkom
je vyššia presnosť a citlivosť
na signál.
G-METRIX
Technológia vyvinutá
spoločnosťou Garmin, ktorá
pri zázname akčnej kamery
využíva vstavané (GPS,
akcelerometer)
a externé snímače (pulzomer,
teplomer) a umožňuje ich
výstup zobrazovať v podobe
doplnkových dát, ktoré
prekrývajú záznam videa.
GPS
Globálny lokalizačný
systém, Globálny systém
určenia polohy alebo
Global Positioning System
používaný na zistenie presnej
pozície a poskytujúci veľmi
presnú časovú referenciu
takmer kdekoľvek na Zemi
alebo zemskej orbite.
Používa zostavu aspoň 24
satelitov na strednej zemskej
orbite. Je základom pre
navigačné prístroje GPS.
VYSOKOCITLIVÝ GPS
PRIJÍMAČ
Integrovaný vysokocitlivý
GPS snímač umožňuje
zariadeniam veľmi rýchly
príjem a detekciu signálu aj
za zhoršených podmienok
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prostredia.
HOTFIX® TECHNOLÓGIA
Výbava dostupná
vo vybraných outdoor GPS
pre rýchly fix signálu ihneď
po jeho zapnutí.
LIVETRACK™ - ŽIVÉ
SLEDOVANIE
Funkcia pre “živé“ sledovanie
prebiehajúcej aktivity,
dostupné po pripojení
smartfónu (Bluetooth).
RASTROVÉ MAPY
Môžu pochádzať z rôznych
zdrojov (papierové), ale
po ich digitalizácii sú
dostupné v rovnakej kvalite
ako podkladové mapy
pre Garmin zariadenia.
METRIKA BEHU
Dostupné pokročilé bežecké
metriky pre fēnix 2 / fēnix 3.
Kadencia behu, vertikálna
oscilácia a čas kontaktu
so zemou.
SMART NOTIFIKÁCIE
Prostredníctvom Bluetooth®
prepojenia s vaším
smartfónom vás diskrétne
informuje o prichádzajúcich
e-mailoch, správach a iných
upozorneniach z vášho
telefónu.
TOPO MAPY
Info na strane 42.

TRACBACK™
Funkcia pre automatickú
navigáciu späť do miesta
štartu po prejdenej trase.
NAVIGÁCIA NA TRASÁCH
Pre navigáciu môžete využiť
už prejdené trasy aj iných
používateľov, ktoré sú
dostupné na internete.
ZÁZNAM TRASY
(TRACKLOG)
Body na trase sú automaticky
ukladané do pamäte
a výsledkom je trasa trajektória, ktorá spája tieto
body a zobrazuje trasu
nad mapou.
VEKTOROVÉ MAPY
Sú pokročilé mapové
produkty s veľkým objemom
dát, ktoré umožňujú
pokročilé využívanie máp
- výškové profily, 3D model
terénu a mnoho iného.
WAYPOINT (TRASOVÝ
BOD)
Pozícia (bod) vytvorený
a uložený do pamäte
zariadenia.
VODOTESNOSŤ (IPx7)
Garantovaná vodotesnosť
podľa štandardu IPX7
- odolá ponoreniu
do hĺbky 1 metra na 30
minút. Použitie a ovládanie
za akéhokoľvek počasia.
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PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné silikónové
remienky
Dostupné rôzne farby
voliteľných silikónových
remienkov pre fēnix 3.

ANT+ pulzomer
PREMIUM
Pre snímanie pulzu
v reálnom čase so
zobrazením a záznamom
na vašom zariadení.

Sada príslušenstva
pre outdoor GPS
Obsahuje
prenosné púzdro,
klip na opasok
a držiak na riadidlá.

tempe™
Externý
bezdrôtový
(ANT+) snímač
teploty vzduchu.

Držiak na ruksak
Praktické
prevedenie
uchytenia
zariadenia na Váš
ruksak.

Montáž na hruď
Praktická montáž
akčnej kamery
VIRB X/XE na hruď
-ideálne riešenie
pre cyklistiku,
zimné športy,
pádlovanie,
rýbarčenie a
mnohé ďalšie.

Montáž na zápästie
Pre akčné kamery
VIRB X / VIRB
XE. Obsahuje aj
remienok
na predĺženie.

Montáž na riadidlá
a rúry
Namontujte
kameru na bicykel
alebo na iné veľké
rúrky, ako sú
riadidlá, sedlovky,
hlavne brokovnice
a podobne (od
19mm do 38mm).

Pre viac informácií o dostupnom voliteľnom príslušenstve
navštívte stránku www.garmin.sk.
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VYBERTE SI TO NAJVHODNEJŠIE GPS
ZARIADENIE PRE VAŠE AKTIVITY

TURISTIKA ALPINE
fēnix 3
epix
Oregon
séria
Montana
séria

**

***

GARMIN
ODPORÚČA

GARMIN
ODPORÚČA

***

***

***

MTB

*

**

***

*

*

GARMIN
ODPORÚČA

CYKLO
LOV
TURISTIKA A VÝCVIK
*

*

**

*

*

**

***

*

***

**

GARMIN
ODPORÚČA

**

**

**

Monterra

***

**

*

***

**

***

***

eTrex 10

*

*

**

**

*

*

*

eTrex 20x

**

**

**

**

**

**

**

eTrex 30x
VHODNÉ PRE
RODINY

TRAIL
GEOCACHING
RUNNING

eTrex
Touch 25
eTrex
Touch 35
GPSMAP 64
GPSMAP 64
s/st
* vhodný

***

***

**

***

***

**

GARMIN
ODPORÚČA

***

**

*

***

**

***

**

***

***

*

***

***

***

**

**

**

*

**

**

**

**

***

GARMIN
ODPORÚČA

***

***

***

***

*

** veľmi vhodný

*** odporúčaný

PODPOROVANÉ PROFILY AKTIVÍT

Beh

Trailový beh

Cyklistika

MTB

Geocaching

Turistika

Lezenie

Stand Up
Paddle

Lyžovanie

Plávanie

Motocykel

Jachting
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POROVNÁVACIA TABUĽKA

TACTIX™
BRAVO

FĒNIX® 3

EPIX™

1,2’’

1,2’’

1,4’’

218 x 218px

218 x 218px

205 x 148px

Dotykový displej

SMART
FUNKCIE

ZÁKLADNÉ
PARAMETRE

Displej - uhlopriečka
Displej - rozlíšenie
Hmotnosť (s batériami)

•

83g

82g

85g

Výdrž batérie

Do 50h
(UltraTrac™)

Do 50h
(UltraTrac™)

Do 50h

Vodotesnosť

100m

100m

50m

Pripojené Garmin GPS cez Bluetooth (použité aplikácie
BaseCamp a Garmin Connect Mobile)

•

•

•

LiveTrack

•

•

•

Connect IQ™ App kompatibilita

•

•

•

Smart notifikácie

Vysokocitlivý GPS a GLONASS prijímač

•
•

•
•

•

Podpora doplnkových máp z edícií cestné, námorné
BCH g2 a satelitné mapy.

•

Vnútorná pamäť

2,

128 x 16
176 x 220

14

25
(2 AA b

IP

• (3

•
Topo Euro
1:100 000
+ SK TOPO v.4

Prednahraté topo mapy

8GB

microSD slot na kartu
HLAVNÉ FUNKCIE A VÝBAVA

ETREX®

Topo E
Europe +
v.4 (20

• (20x

3,7GB (2

• (20x

ActiveRouting

•

Navigácia po odbočeniach (s podporovanou mapou)

•

• (20x

•

• (3

Barometrický výškomer & elektronický 3D kompas

•

•

Funkcie pre trailový beh

•

•

Waipointy / Cesty (počet)

1000/50

1000/50

1000/50

Záznam trasy / Track log

10 000 bodov
100 ciest

10 000 bodov
100 ciest

10 000 bodov
100 ciest

Profil pre Geocaching

1 000 /
2 000
(20x

10 000 b
ciest
10 000 b
ciest (2

•

Fotoaparát
ANT+ / Bluetooth® Smart konektivita

•

•

•

• (3

VIRB® diaľkové ovládanie

•

•

•

• (3

• (Wi-Fi)

• (Wi-Fi)

• (Bluetooth Smart)

•

•

•

• (Garmin
Connect
Mobile)

• (Garmin
Connect
Mobile)

• (Garmin Connect
Mobile)

EXPORT A
ANALÝZA
DÁT

Autosync údajov do Garmin Connect
BaseCamp™ kompatibilita
BaseCamp Mobile a
Garmin Connect™ Mobile kompatibilita
™
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IX™

ETREX® SÉRIA

ETREX®
TOUCH
SÉRIA
•

• (multi-touch)

2,2’’

2,6’’

128 x 160px (10)
176 x 220px (20/30)

•

4’’
148px

5g

50h

142g
25h
(2 AA batérie)

0m

IPx7

•

•

GB

• (rukavice)

• (multi-touch)

3’’ Duál. orientácia

2,6’’

4’’ Duál. orientácia

4’’ Duál. orientácia

160 x 240px

240 x 400px

160 x 240px

272 x 480px

272 x 480px

159g

210g

Do 16h
16h (2 AA batérie
(2 AA batérie) alebo NiMH batérie)
IPx7

• (35)

•

•

•

•

MONTANA™
SÉRIA

• (30x)

•

o Euro
0 000
OPO v.4

GPSMAP® 64
SÉRIA

• (35, Garmin
Connect
Mobile)

•

IPx7

•

262g

16h (2 AA
batérie alebo
NiMH batérie)
IPx7

289g

22h (AA) / 16h
(Duálny systém
batérií)

IPx7
(pogumovaný pre
outdoor)

MONTERRA™

331g

22h (AA) / 16h (2 AA
batérie alebo NiMH
batérie)
IPx7

• (64s/st Garmin
•
(BaseCamp Mobile) Connect Mobile)
• (64s/st)

• (35)

Topo Eastern
Topo Euro
Europe + SK TOPO 1:100 000 + SK
v.4 (20x/30x)
TOPO v.4
• (20x/30x)

OREGON™
SÉRIA

• (64s/st)
•

•

•

•

Topo Euro
1:100 000 + SK
TOPO v.4

Topo Euro
1:100 000 + SK
TOPO v.4

Topo Euro
1:100 000 + SK
TOPO v.4 (680t)

Topo Euro
1:100 000 + SK
TOPO v.4

•

•

1,7GB (600) /
(64 /64s)
750MB (600T) / 3GB 3,5GB
8 GB (64 st)
(650) / 4,4GB (650t)

•

•

2,4GB (610) /
3GB (680) / 3,5GB
(680t)

8GB, flash

3,7GB (20x /30x)

8GB

• (20x/30x)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• (64s/st)

•

•

•

•

• (20x/30x)

•

• (30x)

• (35)
Kompas (25)

1 000 / 50 (10)
2 000 / 200
(20x/30x)

4000 / 200

4000 / 200

5000/200

4000/200

4000/200

10 000 bodov/100
ciest (10)
10 000 bodov/200
ciest (20x/30x)

10 000 bodov
200 ciest

10 000 bodov
200 ciest

10 000 bodov
200 ciest

10 000 bodov
200 ciest

10 000 bodov
200 ciest

•

250,000 skrýší
prednahratých

•

250,000 skrýší
prednahratých

250,000 skrýší
prednahratých

•

0/50

0 bodov
ciest

•

8MP, blesk
(650/650t)

•

• (30x)

• (35)

•

• (30x)

• (35)

•

n Connect
bile)

door2016.indd 51

8MP, blesk

ANT+ iba

•

•

•

•

• (Bluetooth
Smart)

oth Smart)

•

8MP (680/680t)
• (okrem 64)

•

•
• (35, Garmin
Connect
Mobile)

•

•

•
•

•

•
• (64s/st, Garmin
(BaseCamp Mobile) Connect Mobile)
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Outdoor GPS

www.garmin.sk
0800 135 000

Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu. 		
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