
zu-mo® серии 
GPS Мотоциклетни навигатори



 zūmo 390LM  zūmo 590LM

НА ПЪТЯ С zūmo
Големите, ярки дисплеи могат лесно да се четат, дори при 
пряка слънчева светлина, докато музикалните и Bluetooth® 
възможности за свързване оптимизират качеството на 
звука. zūmo са достатъчно здрави, за да издържат на лоши 
метеорологични условия.

Проектиран, за да служи на мото ентусиастите, zūmo 
премиум GPS мотоциклетни навигатори разполагат с 
оптимизиран интерфейси и екран с висока чувствителност 
на допир, работещ с ръкавици. zūmo разполага с 
разширени функции, които са предназначени да дадат на 
водача спокойствие, удоволствие и страст към пътя.
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ZŪMO 390LM

Стил. Страст. Интелигентност ... и всичко това още 
преди да го включите.

4.3 "сензорен дисплей, видим на слънчева 
светлина който работи и с ръкавици

Карта на цяла Европа с безплатна доживотна актуализация

•  Създаден специално за мотоциклетисти, 
потребителски интерфейс

Хендсфри контрол на телефона и изговаряне на посоките, чрез 
Bluetooth® технология1 (на определени модели)

Здрав, устойчив на горивни разливи, UV лъчи и 
лошо време (воден рейтинг: IPX7)2

Curvy Roads маршрутизация

•  Сервизна история за записване на поддръжката на мотоциклета

• TPMS съвместимост & Virb-X контрол

• Пропусни следващата: да прескочите следващата спирка по пътя

• В комплект с двете стойки за автомобил и мотоциклет

Клавиатура работеща с ръкавици

Маршрути със завой

Сервизна история
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ZŪMO 590LM

Най-функционалният навигатор за 
мотоциклети от Garmin

Голям 5 " с двойна ориентация, сензорен дисплей, 
работещ с ръкавици и видим на силна слънчева светлина

Здрав; устойчив на разливи на гориво, UV лъчи и 
лошо време (воден рейтинг: IPX7)2

• Curvy Roads маршрутизация 

•  

Round trip routing може да планирате пътуването ви в 
зависимост от времето, разстоянието или населеното място

Разширени насоки с реални посоки и 
реалистичен изглед на кръстовище

Hands-Free контрол на телефона и насоки  чрез 
Bluetooth® технология1

• Контролиране на музиката на iPhone/iPod

• TPMS съвместимост & Virb-X контрол

Хендсфри контрол на телефона

Информация за времето чрез Smartphone Link

Трафик на живо чрез Smartphone Link

Услуги на живо с Smartphone Link (трафик,  камери 
за скорост, информация за времето)

Лесно намерите места пред вас, като ресторанти и 
бензиностанции, без да се напускате картата
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Глобален лидер в сателитната навигация

3 Lifetime Maps дават право на обновявания, когато и както такива актуализации са достъпни от 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 значението на
"Полезен живот" на продукта и за други важни срокове и условия, моля вижте www.garmin.com/numapslifetime

1 Изисква Bluetooth®-съвместими каска, слушалки за смартфони. Продава се отделно

2 Издържа на инцидентен излагане на вода до 1 метър за до 30 минути

4 Системата работи с до 4 гуми във всяка конфигурация, допълнително закупуване се изисква за всяко колело. Метални винтили

 само. Не е предназначено за автомобилна употреба

Марката и логото Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Garmin е под лиценз. Други 
търговски марки и имена са на съответните собственици.

iPhone® и iPod® са търговски марки на Apple, Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Android е търговска марка на Google Inc. 

©  2014 Garmin Ltd. или нейните филиали. Всички права запазени.


