GPS NAVIGACE GARMIN
NÜVI 2457 TF EUROPE LIFETIME

www.pfart.cz

navigační přístroje s možností firemní úpravy
doživotní aktualizace map zdarma
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Tenká

4,3" GPS navigace s širokoúhlou obrazovkou, rozlišení 480 × 272 bodů
Otočný dotykový displej s volitelnou orientací na výšku nebo šířku
Rozměry přístroje 137 × 83 × 15 mm, hmotnost 160 g, výdrž baterie 2,5 hodiny
Paměť navigace 2 GB s možností dalšího rozšíření pomocí microSD karet
Nové uživatelské rozhraní, rychlejší schopnost zachytit GPS signál
Předinstalovaná kompletní navigační mapa Evropy (45 zemí s uličními detaily)
Doživotní bezplatná aktualizace map Evropy (Garmin Lifetime) až 4× ročně
Navigační mapy ČR ke stažení – silniční (Atlas Czech) a turistická (TOPO Czech)
2D nebo 3D zobrazení mapy, s přiblížením ke křižovatce se mapa plynule zvětšuje
Nová technologie – jasnější a zřetelnější hlasové instrukce
Reálné zobrazení rychlostních limitů a návěstidel, čas příjezdu do cíle, aktuální rychlost apod.
Rychlý výpočet trasy dle aktuálních informací o dopravě (RDS-TMC včetně antény)
Možnost fulltextového vyhledávání cíle trasy, bezdrátové připojení Bluetooth
Aktivní asistent řazení do jízdních pruhů, fotorealistické náhledy odboček a křižovatek
Funkce úsporné trasy (ecoRoute), prohlížeč obrázků, světový čas, konvertor měny a jednotek
Snadná demontáž samotné navigace nebo celého stojánku při opuštění automobilu
Držák navigace s přísavkou, USB konektor k PC, USB datový kabel, český návod

FIREMNÍ ÚPRAVA GPS NAVIGACÍ

GARMIN nüvi 2457 TF Europe Lifetime
Firemní úprava navigačního přístroje zahrnuje implementaci
Vašeho firemního loga na úvodní obrazovku přístroje
(objeví se po zapnutí). Logo nelze uživatelem odstranit.

(logo vaší firmy)

Dalším možným doplňkem je ovládací tlačítko s názvem
Vaší firmy v menu přístroje. Pod tímto tlačítkem lze vytvořit
strukturovanou databázi dalších míst či subjektů (zájmových
bodů) souvisejících s Vaší firmou (pobočky, prodejní místa,
sklady, dceřiné společnosti, obchodní partneři, apod.).
Každý zájmový bod uvedený pod firemním tlačítkem pak
může být v navigaci prezentován přehlednou textověobrazovou formou dle Vašich potřeb. „Firemní tlačítko“ tak
umožní okamžité plánování trasy k zadaným místům včetně
zobrazení potřebných informací.

