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НАВИГАЦИЯ ЗА 
ДЪЛГИ 
РАЗСТОЯНИЯ
Ако шофирането е вашият бизнес, значи ви трябва 
навигация, на която да можете да разчитате: dēzl 
770LMT, dēzl 570LMT-D и новата dezlCam. dezlCam 
е нашият първи премиум навигатор за камиони с 
вграденa камера, която служи като очевидец на 
пътя. Всички модели dēzl имат функции, 
предназначени да отговорят на нуждите на  
професионалните шофьори, включително 
потребителски маршрута за размера и теглото на 
вашия камион1, пътни известия (като граници за 
тегло и височина на мостове) и интересни точки с 
висок рейтинг от шофьорите на камиони.
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•  
Bluetooth®

dezl навигаторите за 
камиони включват:
• 5.0 ", 6.0" или 7.0 "дисплей

• Подробни карти на Европа с безплатни доживотни ъпдейти2

• Профил за камион, така че лесно да можете да сменяте размерите на ремаркето

•  Garmin Digital трафик чрез DAB и Garmin Traffic Live2 най-доброто и най-бързо 
решение за избягване на трафик от Garmin

• Допълнителни високоговорители за по-добър звук

• Съвместимост с Garmin BC ™ 30 безжична камера за задно виждане

• Придвижване през сложни възли с лекота

• Сервизна история за запис на поддръжката на камион

• Foursquare® добавя още милиони нови и популярни точки на интерес

•  Достъпът на живо до метеорологичните радари и други услуги в реално 
време посредством приложението Smartphone Link
Garmin Real Directions ™ с Garmin Real Voice ™ ви води като приятел, като 
се използват разпознаваеми забележителности, сгради и светофари

Пътни предупреждения
Включително ограниченията за 
теглото, остри завои, високи 
мостове и още.

Лесно пътно оформяне

Интересни точки за камиони
Специфични POIs за камиони, 
включително спирки и места за услуги.

Bluetooth-технология за 
обаждания със свободни ръце4 

Потребителски маршрути
Персонализирана маршрутизация 
според вашия профил на камиона. 
Лесно сменяте размера на 
ремаркето чрез натискането на 
един бутон.

Вградена камера5 (dēzlCam 
LMT-D само)

Търсене на спирки за камиони
Лесно намерите спирки за камиони с 
марка или предпочитани удобства, като 
душове, WiFi, паркинг и др.

Сервизна история
Записва дата и вид на поддръжката, 
включително: пробег на гумите, 
смяна на масло, смяна на гумите, и 
още.

Променете маршрута си, за да включите 
предпочитани пътища и градове, просто  
чрез докосване на екрана.

Записва вашето каране и запаметява 
инцидентите. Гледайте кадрите на 
устройството, или по-късно на 
компютъра си.



•  

•  

•  

Garmin Dash cam™

На пътя, винаги ще имате очевидец, който никога не мига.

• HD самостоятелен видеорегистратор с 2.3-инчов LCD дисплей

•  Предлага се в два модела; един с GPS за време и данни за 
местоположението, за да се запише къде и кога са настъпили събитията

Snapshot  функцията прави снимки; свалете регистратора от 
превозно средство и направете снимки на повредата от сблъсък

• Вграден микрофон записва звука в автомобила

•  Incident Detection (G-сензор) автоматично запаметява кадри 
при инциденти

Известия с база данни за камери за безопасност 
(DashCam 20 само)

BC™ 30 безжична камера за задно виждане

Показва  кадри  на  дисплея  на dezl

•  

• Лесно  превключване  между  камерата  и  навигационният 
режим

Предава кадри от до 10м. Някои товарни автомобили могат да 
изискват кабел за удължаване (продава се отделно)

• Достатъчно здрава, за да издържа на лошото време

• Професионален монтаж се препоръчва

С един поглед към вашия дисплей на dezl, можете да видите 
пешеходци  и пречки, по всяко време, когато се движите назад.
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zlCam 
LMT

zl 
770LMT

zl 
570LMT

Incident Detection (G-sensor) •

Магнитна стойка •

Включена microSD ката
записва Dash Cam кадрите

Екран       6”      7” 5”

Вградена камера                                         •

Garmin  Digital  трафик  чрез  DAB  / 
Garmin Traffic Live

Работи  с  Bluetooth  съвместими 
слушалки (продават се отделно)

Bluetooth®  технология  за 
разговори със свободни ръце

Безплатна актуализация • • •

Персонализирана маршрутизация                • • •

Пътни предупреждения • • •

Интересни точки за камиони • • •

Гласова активация • • •

Търсене на сприрки
по марки и удобства

Лесно пътно офирмяне • • •

Foursquare® • • •

Garmin Real Directions ™™

Съвместим с Smartphone Link • • •

Сервизна история • • •

Ограничения на скоростта за камиони          • • •

Съвместимост с Garmin BC ™ 30 
Wireless Backup Camera

Active  Lane  Guidance 
с  Junction Views

                                                                • • •
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''Сега  вече  мога  да 
докажа моята история''

Навигация за камион с вградена камера
zlCam : защото вашата репутацията се вози с вас.
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Garmin.com/dezl

de-zl™
Навигации за камиони

Не е налично във всички области. Въвеждайки характеристиките в профила ви за камиона не гарантира, че ха-те на вашия камион ще се отчита във всички възможни маршрута.

Винаги обръщайте внимание на всички пътни знаци и пътни условия.

2Безплатният трафик се предоставя в продължение на полезн. живот на вашия Garmin трафик приемник или толкова дълго, колкото Garmin получава данни за трафика от своя трафик доставчик,
което от двете е по-кратко. 

Lifetime Maps дават право да получавате обновявания, когато и като такива актуализации са достъпни чрез Garmin по време на полезния живот на един съвместим Garmin продукт или 

толкова дълго, колкото Garmin получава данни за карти от доставчик от трета страна, което от двете е по-кратко. За смисъла на "полезен живот" на даден продукт и за други важни 

срокове и условия, моля вижте www.garmin.com/numapslifetime

Могат да се прилагат такси ако има такива. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече информация относно планове за обслужване и цени за роуминг. 
Може да се изисква абонамент. Изисква съвместим смартфон. Продава се отделно.

4Изисква Bluetooth-съвместим смартфон (продава се отделно)

В някои законодателства можгат да забраняват използването на видеорегистратори.                                                                                                       

             Ваша е отговорността да се знае и да се съобразят с приложимите закони и правата на личен живот във вашата страна.

Всички права запазени.

Bluetooth® думата и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Garmin е под лиценз.

©2015 Garmin Ltd. or its subsidiaries. 

    Foursquare® и Foursquare® логото са
регистрирани търговски марки на Foursquare Labs, Inc. Други търговски марки и имена са на съответните собственици. iPhone® е търговска марка на Apple, Inc., регистрирани в САЩ и други 

страни. Android е търговска марка на Google Inc.


