AUTOMOBILOVÉ NAVIGÁCIE A KAMERY
JAZDITE SMART

JAZDITE S ISTOTOU

Všetky naše spoľahlivé GPS zariadenia sú vybavené
špičkovou navigačnou technológiou, aby ste sa dostali
k cieľu bezpečne a čo najskôr. Môžete teda stráviť menej
času na ceste a vychutnať si tak viac času so svojimi
blízkymi.

PREDSTAVUJEME

SÉRIU GARMIN DRIVE

™

DOCESTUJTE
S ISTOTOU A DÔVEROU.
Užite si bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu s Garmin Drive.
Naša inovatívna technológia poskytuje užitočné
upozornenia vodiča a navigáciu ovládnú hlasom,
takže môžete držať obe ruky na volante.

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
S VÝSTRAHAMI
Zvýšte ostražitosť na cestách pomocou
užitočných upozornení na ostré zákruty,
zmeny rýchlostných limitov, školské zóny,
jednosmerné ulice, železničné
priecestia a ďalšie.

DETEKCIA INCIDENTU
Ak nastane incident, tak sa
automaticky odošle správa s vašou
polohou na núdzový kontakt.

OVLÁDANIE HLASOM
Hlasovo ovládaná
navigácia poskytuje ešte
viac bezpečnosti
a kontroly.
BLUETOOTH®
HANDS-FREE
Držte ruky bez rozptýlenia
na volante s funkciou
hands-free.

AKTUÁLNE A SMART.

UŽITOČNÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE V REÁLNOM ČASE PROSTREDNÍCTVOM
VÁŠHO SMARTFÓNU.
Získajte presné, aktuálne informácie o dopravnej situácii,
počasí a ďalšie, aby ste mohli poraziť dopravu a jazdiť smart.
Jednoducho si stiahnite aplikáciu Smartphone Link do vášho
smartfónu a pripojte sa k navigácii Garmin Drive™.

Sťahujte
Smartphone Link

SMART NOTIFIKÁCIE
Pozrite si prichádzajúce hovory,
textové správy a pripomienky
z kalendára na displeji vašej
navigácie.

AKTUÁLNE SLUŽBY,
NAPRÍKLAD POČASIE
Buďte o krok vpred
s modulom aktualizovaného
počasia na obrazovke.

AKTUALIZÁCIA
CEZ WI-FI
Udržiavajte svoje mapy
a softvér aktuálne počítač už nie je potrebný.

AKTUÁLNE
DOPRAVNÉ SPRÁVY
Prekonajte premávku
s aktuálnymi dopravnými
informáciami cez Smartphone
Link alebo RDS-TMC prijímač.

DOŽIVOTNÉ INFORMÁCIE
O KAMERÁCH
S touto prémiovou službou
viete dostávať aktualizácie
databázy bezpečnostných
kamier.

BUDŤE VŠADE
AKO DOMA.

GARMIN NAVIGÁCIA. RELAXAČNÁ JAZDA NA NEZNÁMYCH CESTÁCH.
Oddýchnite si na ceste a nechajte sa navigovať
po neznámych cestách jednoducho s hovorenými
inštrukciami, ktoré vás usmernia ako váš priateľ.
Doživotná aktualizácia máp zaistí vášmu zariadeniu
Garmin vždy aktuálne mapy.

DOŽIVOTNÁ
AKTUALIZÁCIA
MÁP ZDARMA

TRIPADVISOR®,
FOURSQUARE® A
BODY ZÁUJMU GARMIN
Zdokonaľte svoju cestu
a nájdite reštaurácie, bary,
obchody a ešte oveľa viac
na vašej trase.

RÝCHLA ORIENTÁCIA
Orientujte sa ľahko
a jednoducho v zložitých
križovatkách a výjazdoch
vďaka 3D náhľadom
križovatiek a asistentom
jazdných pruhov.

5˝

6˝

Garmin
Drive™ 51

Garmin
Drive™ 61

JAZDITE S PRIATEĽOM.
Hovorené inštrukcie odbočka po odbočke zaistia, aby ste
mohli jazdiť pohodlne a bez stresu, ako keby vás navigoval
váš kamarát alebo miestny obyvateľ.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
Nájdite alternatívne trasy s úsporou
času s aktuálnymi dopravnými
informáciami a jednoduchým
plánovaním trasy.

SÉRIA GARMIN DRIVE

™

5˝
Garmin
DriveSmart™ 51

6,95˝
Garmin
DriveSmart™ 61

(obrazovka od okraja po okraj)

JAZDITE SMART.
Držte ruky na volante a pozornosť na ceste so sériou
navigácii Garmin DriveSmart! Vďaka funkcii hlasového
ovládania a Bluetooth® hands-free môžete ľahko ovládať
váš Garmin DriveSmart, a pri tom šoférovať smart
a bezpečne.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
Zostaňte pripojení s Wi-Fi
a smart notifikáciami, ktoré
sa zobrazujú priamo
na obrazovke.

SÉRIA GARMIN DRIVESMART

™

5˝
Garmin
DriveAssist™ 51

JAZDITE S VÄČŠOU POZORNOSŤOU.
Zostaňte v pohotovosti vďaka integrovanej kamere
s výstrahami vodiča, ako napríklad varovanie pred kolíziou
pred vami a vybočenie z jazdného pruhu. Dokonca vás
navigácia sama vyzve, aby ste išli, ak sa zastavená
premávka opäť začne pohybovať.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
Integrovaná nahrávacia kamera
automaticky zaznamenáva celú vašu
cestu a automaticky ukladá nárazy
a incidenty, takže máte očitého
svedka, ak ho niekedy budete
potrebovať.

SÉRIA GARMIN DRIVEASSIST

™

KTORÝ GARMIN DRIVE JE
™

DRIVE™
51 | 61
Veľkosť displeja
Typ displeja

5" | 6"
Rezistívny

Doživotné aktualizácie máp

●

ZÁKLADNÉ

Dopravné správy cez RDS-TMC/
DAB a Smartphone Link*
Dopravné správy cez
Smartphone Link**

●

Databáza bezpečnostných
kamier

●

Upozornenia vodiča

●

Aktuálne služby

●

TripAdvisor®/ Foursquare® /
Garmin POI body

●

Náhľad križovatiek

●

Kompatibilita s kamerou BC30

●

LiveTrack & WatchLink

●

ĎAĽŠIA
ÚROVEŇ

Hands-free
Aktualizácia cez Wi-Fi®

PRÉMIOVÉ

Hlasom ovládaná navigácia

*

/ ● /●

Asistent jazdných pruhov

Smart notifikácie

**

●

Oznámenie o incidente
Vstavaná
nahrávacia kamera

LMT-D modely
LMT-S modely

PRE VÁS IDEÁLNY?
DRIVESMART™
51 | 61

DRIVEASSIST™
51

5" | 6,95"

5"

Kapacitný

Kapacitný

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

/ ● /●

●

/ ● /●

Aktívny

Aktívny

Fotorealistický

Fotorealistický

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

AUTOMOBILOVÉ KAMERY

SVEDOK, KTORÝ VIDÍ VŠETKO
Extrémne malé a diskrétne kamery Dash Cam vedia viac než len
nahrávať vašu jazdu. Kamery nahrávajú automaticky a ukladajú
zábery v prípade nehody alebo incidentu. Dash Cam 65W má
mimoriadne široké 180-stupňové zorné pole, ktoré zachytáva viac
vášho okolia, vrátane križovatky, a to v kvalite 1080p (model Dash
Cam 55 až 1440p).
Okrem videozáznamov vo vysokom rozlíšení 1080p poskytujú
pokročilé upozornenia vodiča, ako napríklad upozornenie na kolíziu
pred vami, vybočenie z jazdného pruhu, upozornenie na rýchlostné
kamery, a tiež upozornenie na premávku v pohybe. Stačí sa
pozerať dopredu a riadiť. Kamery ponúkajú funkciu snímania videa
Travelapse™, ktorá poskytuje jednoduchý a zábavný spôsob
na zaznamenávanie vašich dobrodružstiev kondenzáciou hodín
jazdy do minútových video zostrihov z celej jazdy.
S mobilnou aplikáciou VIRB® stiahnutou vo vašom smartfóne je
jednoduché bezdrôtovo synchronizovať videá a fotografie z kamier
Dash Cam s telefónom, a následne ich zdieľať s priateľmi.

VYBERTE SI TOHO SPRÁVNEHO
PASAŽIÉRA PRE VÁS
VLASTNOSTI

Dash Cam™ 45

Dash Cam™ 55

Dash Cam™ 65W

Pozorovací uhol

122°

122°

180°

Hlasové ovládanie

●

●

Rozlíšenie

1080p,720p

1440p, 1080p, 720p

1080p, 720p

LCD displej

●

●

●

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu

●

●

●

Varovanie na vybočenie z jazdného pruhu

●

●

●

Upozornenie na rýchlostné radary a kamery

●

●

●

GPS prijímač

●

●

●

Automatická detekcia nehody (G-Sensor)

●

●

●

Wi-Fi®

●

●

●

max. 64GB
Class 10

max. 64GB
Class 10

max. 64GB
Class 10

Úložná kapacita

SÉRIA GARMIN DASHCAM

™

VÝSTRAHY, KTORÉ PODPORUJÚ BEZPEČNÚ JAZDU
VAROVANIE NA KOLÍZIU
Upozorní, ak ste príliš blízko vozidla pred vami.
VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU
Upozorní vás v prípade, ak neúmyselne opustíte svoj
jazdný pruh.
UPOZORNENIE NA KAMERY A RÝCHLOSTNÉ
RADARY
UPOZORNENIE NA PREMÁVKU V POHYBE
Upozorní vás, ak sa vozidlá v kolóne pred vami začnú
opäť pohybovať.

ZDIEĽAJTE JAZDU S FUNKCIOU NAHRÁVANIA VIDEA
TRAVELAPSE™
Stiahnite si a spárujte bezplatnú mobilnú aplikáciu Garmin VIRB®
so svojou kamerou, aby ste mohli jednoducho zaznamenať celú jazdu
do krátkeho zrýchleného videozáznamu, ktorý môžete zdieľať
s rodinou a priateľmi.
BEZDRÔTOVO SPRAVUJTE VIDEÁ A FOTOGRAFIE
CEZ SMARTFÓN
Tieto kamery majú zabudované Wi-Fi®, takže môžete bezdrôtovo
synchronizovať videá s vaším kompatibilným smartfónom
po stiahnutí bezplatnej mobilnej aplikácie VIRB.
To umožňuje jednoduché zdieľanie videí s priateľmi, poisťovňami
alebo právnymi orgánmi.
MONITORUJTE VAŠE ZAPARKOVANÉ VOZIDLO
Parkovací režim detekuje pohyb a zaznamenáva, aj keď je vaše auto
zaparkované a vypnuté (vyžaduje sa kábel s parkovacím režimom;
predávaný samostatne).

KARAVANY, OBYTNÉ
A NÁKLADNÉ AUTOMOBILY

6˝
Camper 660

6,95˝
Camper 770

BEZSTAROSTNÉ POTULKY
S KARAVANOM.
Užite si svoju dovolenku a nekonečné možnosti
s navigáciou určenou pre karavany Camper.
Špecifická navigácia na základe veľkosti a hmotnosti
vášho obytného prívesu alebo auto karavanu.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
Špecifické trasy a upozornenia pre
karavany, databázy kempov NKC alebo
MHF. Informácie o miestach na trase
a body záujmu TripAdvisor®. Možnosť
pripojenia bezdrôtovej parkovacej kamery.

SÉRIA CAMPER

5˝
dēzl 580

VŽDY TOU SPRÁVNOU CESTOU.
Navigácia určená pre nákladnú dopravu so spoľahlivými
dopravnými informáciami a vždy aktuálnymi mapami.
Všetok čas za volantom využijete efektívne. Možnosť
vyhľadať odpočívadlá pre kamionistov podľa zadaných
preferencií ako napr. sprcha, tankovanie, Wi-Fi, údržba.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
Nastavte si trasu na základe rozmerov,
hmotnosti a typu nákladu s jednoduchým
plánovaním prestávok a upozorneniami.

DĒZL
®

7˝
dēzl 780 LMT-D

7˝
dēzlCam 785 LMT-D

Zostaňte v spojení, prijímajte upozornenia počas dlhých
trás s profesionálnymi navigátormi dēzl™ 780 LMT-D
a dēzlCam™ 785 LMT-D. Tieto prvotriedne 7" navigácie
určené pre vodičov nákladných automobilov a autobusov
s napájaným magnetickým držiakom ponúkajú vlastný
výpočet trasy, založený na veľkosti, zaťažení a hmotnosti
vozidla, ktorý zohľadňuje obmedzenia, ako sú výšky
mostov, ostré zákruty, strmé stúpania, druh nákladu
a ďalšie. Oba navigátori sú vybavené detailnou mapou
Európy a bezplatným príjmom dopravných správ cez
technológiu DAB alebo cez aplikáciu Smartphone Link
v kompatibilnom smartfóne, ktorá dokáže sprostredkovať
okrem iného aj počasie. Novinkou je vstavaná technológia
Wi-Fi® pre jednoduchšiu aktualizáciu máp, softvéru,
a tiež Bluetooth®, pomocou ktorého viete telefonovať bez
použitia rúk.
Model dēzlCam™ 785 LMT-D navyše obsahuje
zabudovanú nahrávaciu kameru na automatické
zaznamenávanie a ukladanie videa a poskytovanie
asistenčných funkcií, ako napríklad varovanie pred
zrážkou s vozidlom a varovanie na vybočenie z jazdného
pruhu.

DĒZL / DĒZLCAM
®

®

Veľkosť displeja
Mapy
Dopravné správy
Smartphone Link
Hands-free
Náhľady križovatiek
Pokročilý asistent jazdných pruhov
Kompatibilita s kamerou BC 30
Kompatibilita s kamerou BC 35
Špecifické dopravné obmedzenia
Špecifické rýchlostné obmedzenia
Upozornenia vodiča
Upozornenia pri preprave
nebezpečných materiálov
Autobus (profil)
Tvarovanie trasy
Body záujmu (POI)
Fleetový management kompatibilita
Funkcia Odoslať a Sledovať
Plánovanie prestávok
®

Databáza TripAdvisor s hodnotením
Aktualizácia cez Wi-Fi

®

Smart notifikácie
LiveTrack & WatchLink

ŠPECIFICKÉ TRASY

Vstavaná nahrávacia kamera

Výška, hmotnosť, dĺžka vozidla či typ nákladu sú
parametre zohľadnené pri výpočte ideálnej trasy.

PROFIL PREVÝŠENIA
Zobrazuje prevýšenia na vašej trase, jedným dotykom
zobrazíte ďalšie praktické informácie.

CAMPER

DĒZL

DĒZLCAM

660
LMT-D

770
LMT-D

580
LMT-D

780
LMT-D

6"

6,95"

5"

7"

46 krajín EU

46 krajín EU

785
LMT-D
7"
46 krajín EU
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Fotorealistické
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Fotorealistické

Aktívny
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Aktívny

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

PRE PROFESIONÁLOV.
TRASY A UPOZORNENIA NA ZÁKLADE ŠPECIFIKÁCIE AUTOMOBILU.

Obzvlášť na dlhých cestách musí byť navigácia tak
spoľahlivá ako vy. Funkcie nastavenia vozidla pomáhajú
predchádzať nepríjemným prekvapeniam na ceste.
ŠPECIFICKÉ UPOZORNENIA
A BODY ZÁUJMU
Upozornenia na trase vzhľadom na váš náklad.
Napr. pri preprave nebezpečných látok
cez centrum mesta.

PRE MOTOCYKLE

4,3˝
zūmo 396 LMT-S

5˝
zūmo 595 LM

UŽITE SI VÄČŠIU VOĽNOSŤ.
Objavte vzrušujúce trasy vďaka špecifickým trasám
a navigácii pre motocykle. Funkcia Adventurous Routing
nájde kľukaté alebo horské cesty. Displej ovládateľný
v rukaviciach sa jednoducho číta aj v extrémnych
podmienkach. Všetko pre vašu bezpečnosť a sústredenie sa
na vaše dobrodružstvá.

ZAUJÍMAVÉ:
Inšpirujte sa funkciou okružná trasa, ktorá
navrhne nové možnosti.

SÉRIA ZŪMO

®

VIAC PÔŽITKU
Z JAZDY.

MOTORKÁRSKE FUNKCIE PRE VAŠU ĎALŠIU JAZDU.
Všetky nové funkcie série zumo sú zamerané na zvýšenie
zábavy, ktorú chcete, a zvýšenie bezpečnosti, ktorú
potrebujete. Nechajte sa inšpirovať kľukatými a horskými
cestami podporení smart bezpečnostnými funkciami a zažite
vzrušujúcu jazdu.

NOVÉ TRASY
Objavte nové možnosti
bez potreby zadania
konkrétneho cieľa
s funkciu okružná
trasa.

OZNÁMENIE
O INCIDENTE
Umožňuje, aby zūmo
automaticky odoslalo
textovú správu
s upozornením na vopred
určený kontakt, ak dôjde
k incidentu.

VIAC PÔŽITKU Z JAZDY
Vyhnite sa rušnej premávke
a jazdite po kľukatých
a horských cestách
s funkciou Garmin
Adventurous Routing.

ZŪMO
396
LMT-S

595
LM

4,3"

5"

IPX7

●

●

Ovládanie v rukaviciach

●

●

Doživotné aktualizácie máp

●

●

Bluetooth headset / telefón

●

●

Veľkosť displeja

Aktualizácia cez Wi-Fi

®

●

Garmin Adventurous Routing™

●

●

Upozornenia jazdca

●

●

Náhľady križovatiek

Fotorealistické

Fotorealistické

Pokročilý asistent jazdných pruhov

●

Aktívny

Tvarovanie trasy

●

●

TracBack

●

●

Kompatibilita so senzorom tlaku
v pneu a kamerou VIRB
Montážna sada do automobilu
Databáza TripAdvisor
s hodnotením

●
●

●

®

●

Orientácia na výšku / šírku

●

Smartphone Link

●

Jednoduché zdieľanie trasy (.GPX)
cez aplikáciu Smartphone Link

●

Oznámenie o incidente

●

Ovládanie a prehrávanie hudby

●

●

●

JEDNODUCHO
PRAKTICKÉ.

PRÍSLUŠENSTVO GARMIN SPRÍJEMNÍ VAŠU CESTU EŠTE VIAC.

VOĽNY VÝHĽAD
Praktická montáž navigácie na
ventilačné otvory pre všetky navigácie
Drive a DriveSmart do veľkosti 5”.

UNIVERZÁLNA PODLOŽKA
Stabilita a mobilita v jednom!
Prenosná protišmyková podložka
s držiakom sa hodí na každú
palubnú dosku.

VŠETKO VIDÍ
Bezdrôtová parkovacia kamera
BC 30/ BC 35 značne zlepší
výhľad dozadu.

TRI V JEDNOM
Tento adaptér dopĺňa dva
vysokorýchlostné USB porty
do 12V zásuvky vášho vozidla
bez straty možnosti a schopnosti
napájania vášho GPS.

PRENOSNÉ PUZDRO
Puzdro je určené na ukladanie a ochranu
navigácie vrátane napájacieho kábla,
nabíjačky a držiakov! Puzdro z odolného
nylónu obsahuje dve priehriadky
uzatvárateľné na zips a je určené
pre navigácie do 6".

PRÉMIOVÉ PUZDRÁ
Uložte a chráňte v elegantnom
puzdre z ekokože pre 5” a 6”
zariadenia Garmin.

SLOVNÍK
UPOZORNENIE VODIČA
Prudké zákruty, zmeny povolenej rýchlosti, školské
zóny, protismer, železničné priecestia a upozornenia
na únavu.
SLUŽBY SMARTPHONE LINK (ZDARMA)
Premávka, počasie, bezpečnostné kamery
a parkovanie.
BODY ZÁUJMU POI
Databáza obľúbených reštaurácií, barov, obchodov
a iné.
3D NÁHĽADY KRIŽOVATIEK / ASISTENT
JAZDNÝCH PRUHOV
Zobrazujú výjazdy v reálnom čase.
Navádzanie do pruhov vyznačuje správny jazdný
pruh, aby ste mohli sledovať aktívnu trasu.
POKROČILÝ ASISTENT JAZDNÝCH PRUHOV
Navádzanie do správneho jazdného pruhu
a fotorealistické zobrazenie výjazdov a križovatiek.
BASECAMP
Desktopová aplikácia na plánovanie trasy zdarma.
FUNKCIA ODOSLAŤ A SLEDOVAŤ
Zdieľajte svoju pozíciu a trasu s dispečerom.

UPOZORNENIA VODIČA S KAMEROVÝM
ASISTENTOM
Zariadenia s integrovanou kamerou.
Go-Alert
Varovanie na pohyb premávky pred vami napr.
na semaforoch.
Lane Departure Warning
Varovanie na vybočenie z jazdného pruhu.
Forward Collision Warning
Varovanie pred kolíziou s vozidlom idúcim pred vami.
Garmin Real Vision™
Keď sa približujete ku svojmu cieľu, navigačný displej
sa prepne na kameru a nad vaším cieľom sa objaví
jasná šípka.
SMARTPHONE LINK
Aplikácia, ktorá umožňuje prepojenie navigácie
so smartfónom pre zisk dátových služieb.
WATCHLINK
Umožňuje spárovanie kompatibilných smart
hodiniek napr. pre smerovú navigáciu
k zaparkovanému vozidlu.
LIVETRACK
Umožňuje zdieľanie vlastnej polohy s blízkymi
a rodinou.
TRACBACK
Navigujte sa späť po prejdenej trase bez potreby
označovania trasových bodov.

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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