
nüvi® серии
Сателитни навигации



КЪДЕ ЩЕ ОТИДЕМ 
ДНЕС ?
За шофьорите, които искат да пътуват с увереност, Garmin nüvi® линията от сателитни навигации 

предлага интелигентна, лесна за използване технология, на която можете да се доверите.

Всички наши сателитни навигации включват много точни картографски данни, резултати от 

търсенето с произход от Foursquare® и завой-по-завой навигиране, което ви води като 

приятел, с помощта на близки забележителности и светофари. Предлагащите се модели с 

големи ярки екрани и функции пасващи на всякакви шофьор, осигуряват безпроблемна 

съвместимост с полезни приложения и аксесоари.



nüviCam
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КОЕ НАВИГАЦИОННО 
УСТРОЙСТВО Е ВАШЕТО?
В nüvi серията има за всеки по нещо - от 
най-достъпните до най-високо технологичните. С nüvi, 
никога не е имало по-добър начин да останете в 
контрол по пътищата. Намерете вашето любимо nüvi.

ADVANCED СЕРИИ
Advanced серията предлага голям 
списък с много налични 
възможности, включително гласово 
активиране на навигацията и 
разговори със свободни ръце с 
Bluetooth®.

ESSENTIAL СЕРИИ

За най-голямо удоволствие от 
шофирането, Garmin nüviCam комбинира 
висока авто навигация и повишаване на 
информираността на водача с функции, 
като вградена камера, която непрекъснато 
записва случващото се пред вас.

С ярки 5 '' и 6 '' с двойна 
ориентация дисплеи, подробни 
карти и широка гама от функции, 
Garmin Essential серии предлага 
иновативни, далеч от основното, 
навигиране като приятел.



ESSENTIAL СЕРИИ
Достъпният помощник
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TURN LEFT AFTER  
THE PHARMACY

ESSENTIAL СЕРИИ
С ярки 5 '' и 6 '' с двойна ориентация дисплеи, 
подробни карти и функции, Garmin Essential серии 
предлага иновативна приятелска навигация.

Lane Assist с 
визуализация на 
кръстовищата

Безплатен доживотен трафик

• Foursquare® данни за милиони нови и популярни места

•  Direct Access опростява навигацията по сложни дестинации, 
като търговски центрове и летища

• Lane Assist с Junction View улеснява навигацията в сложни кръстовища

• Камери за безопасност

• Предупреждения за училищни зона, който можете да видите и чуете

•  Garmin Express уебсайт, идеалният инструмент за лесни софтуерни 
обновявания на картите: www.garmin.com/express

Real Directions

• Ярък 5 "или 6" дисплей с двойна ориентация

• Безплатно доживотно обновяване на картите

• Безплатна доживотна трафик информация

•  Garmin Real Directions ™: Лесни за разбиране посоки на движение, които ви 
ръководят като приятел, като се използват разпознаваеми забележителности



ADVANCED СЕРИИ
За смарт навигация
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ADVANCED СЕРИИ
Искате ли още по-полезни функции на шофиране? Advanced 
серии предлагат голям списък с възможности, включително 
разговори със свободни ръце с Bluetooth® и гласово 
активиране на навигацията, която ви позволява да я 
контролирате с гласа си, докато ръцете ви остават на волана.

Гласова 
активация

Active Lane 
ориентиране с 
Junction View

Ярки 5  ",  6  ''  &  7  ''  стъклени  дисплей с мултитъч

•  

• Bluetooth® за обаждания със свободни ръце

• Active Lane ориентиране с реалистичен изглед на кръстовищата

Bluetooth® за 
обаждания със 
свободни ръце

Smartphone link

Garmin трафик на живо: С подобрено покритие за селски 
пътища и магистрали и 1 минута скорост на опресняване

Гласова-активация ви позволява да контролирате вашата 
навигация с гласа си, докато ръцете ви остават на волана

•  С  Smartphone  Link  получавате  услуги  на  живо директно  на  вашата 
Garmin навигация, като трафик, камери и информация за времето



REC

НАСОКИ • ИЗВСТИЯ • АСИСТИРАНЕ
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Real Vision

nüviCam е нашата премиум 6 '' сателитна навигация с 
вградена  камера, която непрекъснато записва вашето 
пътуване, плюс функции, които повишават осведомеността на 
водачите. nüviCam: Насоки. Асистиране. Известия.

Forward Collision Warning

Lane Departure Warning

Вградена камера

Спрете с догадките за приближаването на целта. Real Vision минава към 
камерата и ви показва точно къде трябва да отидете

Никога не бъдете твърде близо до колата пред вас с Forward Collision Warning3 

•  Ако  някога  излезете  извън  пътя,  или  навлезете в  насрещното 
движение, Lane Departure Warning3 ще ви предупреди

Вградената камера и GPS непрекъснато регистрират вашето пътуване и 
автоматично запазват файловете, времето и мястото5

Магнитна стойка: Монтажното включено в премиум nüviCam 
модела използва мощни магнити, за да пасне на 
устройството.



GARMIN КАМЕРИ
Искате ли да се подобри вашето nüvi?
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DASH CAM™

 

Вие не можете да избегне това, което не можете да видите. Поставете очевидеца, който никога не мига.

Garmin Dash Cam ™ прави лесно записването на видео кадри 
на вашето пътуване. Нашите Dash Cam устройства автоматично 
запаметяват случай на инциденти.

Основни функции
Основни функции

Предава кадри от до 10м. Някои превозни средства могат 
да изискват удължителен кабел (продава се отделно)

Лесно превключване между камерата и навигационният 
режим

Достатъчно здрава, за да издържи на лошо време

• Професионален монтаж се препоръчва

• Висока разделителна способност  с 2.3-инчов LCD дисплей

•  Предлага се в два модела: единият с GPS, който записва данни като час, 
дата и място, за да знаете точно къде и кога са настъпили събитията

• Вграден микрофон за запис на аудио в автомобила

• Incident Detection (G-Sensor) запаметява файловете при инциденти

•  Лесен за използване; никакви бутони, за започване на записа

•  

Камери за безопасност (dashCam 20)

Включва microSD карта за запис

•  

При свързване със съвместима навигация, Garmin BC ™  30 
камера за задно виждане ви позволява да видите ясно какво се 
крие зад вашия автомобил - за да спомогне за намаляването на 
риска от инциденти, когато се движите назад. 

Snapshot функция за снимки на превозното средство при 
случай на инцидент
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photoReal Junction View
• • • •

Traffic Live
Digital Traffic/

Traffic Live
Digital Traffic/

Traffic Live
Digital Traffic/ 
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ESSENTIAL ADVANCED PREMIUM

Карти Европа Европа Европа Европа Европа Европа

Размер на екрана 5” 6” 5” 6” 7” 6”

Екран с мултитъч • • • •

Вградена камера3 •

Forward Collision Warning3 •

Lane Departure Warning3 •

Garmin Real Vision™ •

Гласова активация • • • •

Bluetooth 4 • • • •

Active Lane Guidance с 

Digital  Traffic
 Безплатен трафик3 RDS/TMC RDS/TMC Traffic Live

Безплатна актуализация на картите 2 • • • • • •

Smartphone Link съвместимост5  • • • •

Garmin Real Directions™ • • • • • •

Direct Access • • • • • •

Foursquare • • • • • •

Известия за училищни зони   • • • • • •

Камери за безопасност                                 • • • • • •

Магнитна стойка         • 

Двойно ориентиран дисплей • • • •
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nüvi®

Garmin.com

 серии
сателитни навигации

Lifetime Maps дават право да получавате обновявания, когато и както 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

2Lifetime трафик се простира в продължение на полезния 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. Трафик приемник "полезен живот" е периодът, през който приемника (а) притежава необходимите технически възможности за използване на текущата услуга за 
данни за трафика и (б) е в състояние да работи по предназначение, без основен ремонт. Съдържание на трафика не е налично във всички области. 

Такси по абонамента мопже да се начислят, ако има такива. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече информация относно данните за обслужване и цени за роуминг. Може да се изисква 
абонамент. Изисква се съвместим смартфон. Продава се отделно.

4 Някои състояния, могат да влошат функцията за предупреждение. Посетете Garmin.com/legal/warnings за подробности.

5 В някои законодателства може да не е разрешено заснемането на хора или на техните превозни средства, използвайки този продукт. Ваша е отговорността да се знаете и да се 

съобразявате с приложимите закони и правата на личен живот във вашата страна.

© 2015 Garmin Ltd. или нейните филиали.. Всички права запазени.


