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Pripravte sa na dobrodružstvo
s navigátormi Garmin zūmo,
ktoré obsahujú doživotné aktualizácie.
Dostatočne odolný pre váš motocykel a nabitý funkciami, ktoré pridávajú
vzrušenie a upozornenia pri každej ďalšej jazde. Nechajte zūmo plánovať,
myslieť a navigovať, zatiaľ čo budete tráviť viac času pri tom, čo máte radi...
Tešiť sa zo vzrušenia z jazdy.

zūmo 395LM
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zūmo 595LM

Kľúčové funkcie

Dobrodružná trasa Garmin umožňuje nastaviť
preferencie trasy tak, aby ste zabránili ceste po
diaľniciach a zvoliť úroveň zákrut a kopcov.

Aplikácia Smartphone Link umožní prijímať
a zobraziť oznámenia, vrátane textu správ,
pripomienok v kalendári a upozornenia aplikácií
vpravo na displeji.

Môžete volať a prijímať hovory a zároveň
počúvať navigačné inštrukcie, pomocou
Bluetooth® kompatibilnej helmy alebo
slúchadiel.

Prehrávajte hudbu a médiá z rôznych zdrojov,
model zumo 595LM vám dokonca umožní
prehrávať hudbu prostredníctvom Spotify®.

Uvidíte upozornenia jazdca na ostré zákruty,
železničné prejazdy, rýchlostné kamery a ďalšie.

Prostredníctvom aplikácie Smartphone Link,
funkcia LiveTrack umožní vašim priateľom
sledovať vašu polohu v reálnom čase.
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ZŪMO 395 L M

Motocyklový GPS navigátor s detailnými
mapami Európy.

4.3”

• Asistent jazdných pruhov s náhľadom na križovatky.

• Pokročilý plánovač cesty (prejazdové body, alternatívne trasy, tvarovanie trasy,
optimalizácia, obmedzenia, časový sprievodca).
• Režim výpočtu (Rýchlejší čas, Dobrodružná trasa, Mimo cesty, Kratšia
vzdialenosť).

• Upozornenia jazdca (ostré zákruty, zlý smer, prechod divej zveri, zmena
rýchlosti a pod.).
• Špecifická databáza bodov záujmu pre motocykle
a milióny bodov záujmu Foursquare®.

• Bluetooth® pre spárovanie s headsetom a mobilným telefónom.

• Užitočné funkcie: TracBack® (cesta späť), tras. počítač, palivomer, kompas,
prejdené trasy, história servisu, okružná trasa, zdieľanie trás.

• Prehrávač médií (prehrávanie súborov .mp3, prehrávanie hudobného obsahu
zo smartfónu cez Bluetooth®).

• Bezdrôtové ovládanie akčných kamier Garmin VIRB
a snímanie tlaku v pneumatikách.

• Kompletná montáž na motocykel a do automobilu vrátane napájania.

zūmo 395LM Lifetime

45 štátov Európy s doživotnou aktualizáciou máp
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ZŪMO 595 L M

Prémiová motocyklová navigácia

5.0”

• Možnosť duálneho zobrazenia na výšku/na šírku.
• Asistent jazdných pruhov s fotorealistickým náhľadom na križovatky.
• Pokročilý plánovač cesty (prejazdové body, alternatívne trasy, tvarovanie trasy,
optimalizácia, obmedzenia, časový sprievodca).
• Režim výpočtu (Rýchlejší čas, Dobrodružná trasa, Mimo cesty, Kratšia vzdialenosť).
• Nastavenia dobrodružnej trasy (uprednostniť zákruty, uprednostniť kopce, vyhnúť
sa hlavným cestám).
• Upozornenia jazdca (ostré zákruty, zlý smer, prechod divej zveri, zmena rýchlosti a
pod.).
• Špecifická databáza bodov záujmu pre motocykle a milióny bodov záujmu
Foursquare®.
• Bluetooth® pre spárovanie s headsetom a mobilným telefónom.
• Užitočné funkcie: TracBack® (cesta späť), tras. počítač, palivomer, kompas, prejdené
trasy, história servisu, okružná trasa, zdieľanie trás, 3D terén.
• LiveTrack umožňuje priateľom sledovať vašu aktuálnu polohu prostredníctvom
aplikácie Smart Link v kompatibilnom smartfóne.
• Prehrávač médií (prehrávanie súborov .mp3, prehrávanie a ovládanie hudobného
obsahu v iPhone alebo iPod, Spotify).
• Bezdrôtové ovládanie akčných kamier Garmin VIRB a snímanie tlaku
v pneumatikách.
• Vymeniteľný akumulátor.
• Kompletná montáž na motocykel a do automobilu vrátane napájania.
• Bezdrôtové zdieľanie uložených trás.

zūmo 595LM Lifetime

45 štátov Európy s doživotnou aktualizáciou máp
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Porovnanie

zūmo 395LM

zūmo 595LM

Mapa

Európa (45 krajín)

Európa (45 krajín)

Displej

4.3” | resistive | 480
x 272

5.0” | transflective | 800 x
480

Duálna orientácia displeja

•

3D terén

•

Notifikácie (texty, hovory, kalendár a pod.)
cez aplikáciu Smart Link

•

Aktuálne služby (počasie/dopravné správy)
cez aplikáciu Smart Link

•

LifeTrack cez aplikáciu Smart Link

•

Integrovaný prehrávač hudby Spotify

•

Náhľady križovatiek

•

Fotorealistické & Bird’s Eye

Asistent pruhov

•

Aktívne navádzanie
do jazdných pruhov

Upozornenia jazdca (ostré zákruty, zlý smer, zmena
rýchlosti, školské zóny, prebiehanie zvierat, upozornenie
na únavu, semafórové a rýchlostné kamery)

•

•

Dobrodružná trasa

•

•

Výškový profil

•

•

Tvarovanie trasy

•

•

Plánovanie tankovacích zastávok

•

•

Okružná trasa

•

•

Bluetooth® hands-free volanie (môže byť spárované s
kompatibilnou helmou/headsetom/interkomom)

•

•

Ovládanie hudby / mp3 prehrávač

•

•

Špecifické motocyklové body záujmu POI

•

•

Fonetické vyhľadávanie

•

•

Doživotná aktualizácia máp

•

•

História servisu

•

•

Foursquare (databáza miliónov nových
a populárnych bodov záujmu POI)

•

•

Kompatibilné so snímačmi tlaku v pneumatikách

•

•

Kompatibilné s akčnými kamerami VIRB

•

•

Balenie obsahuje držiak do auta

•

•

®

Balenie obsahuje aktívny držiak do auta (napájaný
s reproduktorom)

•

Využite naplno svoje zūmo
Natočte si a znovu zažite dobrodružstvo
Môžete použiť dotykový displej obrazovky zariadenia
zūmo na bezdrôtové ovládanie akčných kamier Garmin
VIRB® (predávané samostatne). Ľahko môžete zastaviť
a spustiť nahrávanie, alebo tiež snímať momentky bez
demontáže kamery z držiaka.

Informácie o tlaku v pneumatikách
Ľahko viete monitorovať tlak v pneumatikách na vašom motocykli na displeji
zūmo. Senzory na monitorovanie tlaku v pneumatikách umožňujú nastaviť vlastné
prahy tlaku. V prípade zmeny tlaku v pneumatikách vydá snímač výstrahu, ktorá
sa zobrazí na displeji vášho zariadenia zūmo. Snímače tlaku v pneumatikách
zaznamenávajú tlak v priebehu času, čo umožní odhaliť včas pomalé úniky tlaku,
skôr ako nastane väčší problém.
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Prémiové služby v reálnom čase
s aplikáciou Smartphone Link
Aplikácia Garmin Smartphone Link vám
umožní prepojiť zūmo 595LM s kompatibilným
smartfónom. Po prepojení využíva navigácia
vaše mobilné dáta a zdieľa informácie vrátane
kontaktov, výsledkov vyhľadávania, obľúbených
miest, destinácii a ďalšie.
So Smartphone Link môžete mať tiež prístup
ku Garmin službám v reálnom čase vrátane
predpovede počasia, meteorologického
radaru, dopravných správ a ďalšie (môže byť
vyžadované predplatné).
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GPSMAP 276 C x

Legendárny navigátor do všetkých terénov.

5.0”

• Veľký 5" displej čitateľný aj na slnku.
• Pohodlné a funkčné (tlačidlové) ovládanie navigácie a všetkých funkcií aj
v rukaviciach.
• Okrem GPS doplnené aj ďalšie senzory ako GLONASS, barometrický výškomer a 3D
kompas.
• Režim výpočtu (Rýchlejší čas, Mimo cesty, Kratšia vzdialenosť, Kľukaté cesty).
• Prepracovaný plánovač umožní naplánovať a uložiť trasu s prejazdovými bodmi
vrátane časového harmonogramu.
• Priama aktualizácia cez WiFi.
• Bluetooth® technológia pre spárovanie s headsetom a mobilným telefónom
pre príjem upozornení, notifikácií a počasia.
• Bezdrôtové rozhranie ANT+ umožňuje pripojenie voliteľných externých snímačov
ako pulzomer, ANT+ snímač rýchlosti / kadencie na bicykli, a tiež podporuje
pripojenie externého snímača teploty tempe™.
• Bezdrôtové ovládanie akčných kamier Garmin VIRB.
• LiveTrack umožňuje Vašim priateľom sledovať vašu aktuálnu polohu.
• Vymeniteľný akumulátor; možnosť použiť 3x AA batérie
• Slot microSD pre doplnkové mapy (cestné, topografické, námorné BlueChart® g2).
• Dostupné voliteľné montáže - ATV, motocykel, plavidlo, skúter, automobil.

GPSMAP 276Cx

Rekreačná mapa Európy, topografická mapa Slovenska, 1-ročná licencia
BirdsEye
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4K/30FPS AKČNÁ KAMERA

OVLÁDANÁ HLASOM

4K/30fps
Akčná kamera Garmin VIRB Ultra 30 s G-Metrix zachytáva bohaté zábery v
ultra vysokom rozlíšení v kvalite až 4K/30fps, s funkciou ovládania hlasom a s
dotykovým LCD displejom.
Dokáže toto vaša akčná kamera - ukázať, ako ďaleko, ako rýchlo a ako vysoko
ste šli?
VIRB Ultra 30 to vie. Táto vodotesná Ultra HD akčná kamera nahráva videá v
kvalite 4K/30fps s dátami z GPS a ďalších senzorov. Je tiež vybavená hlasovým
ovládaním, takže postačí povedať tú správnu frázu a kamera spustí alebo
pozastaví nahrávanie.
Pri dobrodružstvách vo vlhkých podmienkach alebo snehu si zamilujete,
že má táto kamera dotykový LCD displej a mikrofón, ktorý dokonca sníma
cez vodotesné puzdro. Navyše môžete vysielať naživo svoje video zážitky
priateľom cez video kanály alebo sociálne siete.
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VIRB Edit - bezplatný softvér pre PC/
MAC
• Umožňuje užívateľom vytvárať video
projekty a spojiť niekoľko klipov z kamier
VIRB v ľubovoľnom poradí, aby ste
vytvorili zaujímavý zážitok zo sledovania
videa
• Strihanie videa rýchlo len pomocou
niekoľkých kliknutí tlačidla
• Zrýchliť alebo spomaliť video na základe preferencií pre prehrávanie
a publikovanie
• GPS - pomocou Google alebo Bing maps môže používateľ sledovať priamo
v mape, kde bolo video nahraté
VIRB - bezplatná mobilná aplikácia
• Živý náhľad na záber
• Spustenie/Ukončenie záznamu
• Snímanie fotografií
• Zmena nastavení kamery/kamier
• Strihanie a zdieľanie videí
• Zdieľanie fotografií
• Živé vysielanie prostredníctvom kompatibilného
zariadenia Apple
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MOTO

moto.garmin.sk
0800 135 000

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

Váš predajca Garmin

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