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PREDSTAVITEV

Revolucinarna serija Garmin nüvi 3700

Navigacija, ki se ji je težko upreti
..Garmin, vodilno podjetje za razvoj navigacijskih sistemov, predstavlja serijo nüvi 3700, ki določa nove oblikovalske standarde, funkcije
in enostavnost uporabe cestnih navigacijskih naprav. Odlikuje ga nova, ultra-tanka, žepna oblika in zaslon, občutljiv na več dotikov..
Mednarodno priznana oblika
Z manj kot 9 mm skupne debeline ohišja
je serija nüvi 3700 najtanjši prenosni
cestni navigator na trgu. Oblika je tako
privlačna, da se ji je težko upreti in kar
prosi, da se navigacija vklopi in
uporablja.

Popolna slika v ležečem ali
pokončnem položaju

Nagrajena oblika za serijo nüvi
3700 nadaljuje z enostavno uporabo in z na dotik občutljivim
zaslonom diagonale 10,9 cm z
gladko stekleno površino ter
omogoča uporabnikom prikaz
prednaložene kartografije v
ležečem ali pokončnem
položaju, idealno za uporabo v avtu ali peš.

Sloveniji. Vodič se nahaja na www.garmin.si, kjer lahko med drugim preverite ponudbo vseh Garmin naprav za potovanje, šport in prosti čas.

Povečajte, stisnite,
pritisnite in povlecite z

“Multi-touch”

Nov zmogljivejši “multi-touch” zaslon omogoča, da pogled povečate
ali zmanjšate (z dvojnim dotikom ali “stiskanjem” zemljevida), prebrskate okolico na zemljevidu (vlečenje s prstom) ali spremenite perspektivo iz 2D v 3D in zavrtite zemljevid za 360 stopinj (z dvema prstoma povlečete ali obračate). Da bi se izognili nenamernim dotikom, je
mogoče preprosto zaklepanje zaslona; tako lahko navigacijo enostavno in varno pospravite v žep.
Tudi na najnovejšo navigacijo iz serije nüvi 3700 lahko naložite brezplačni
Vodič po specializiranih namestitvah za pohodnike in kolesarje po Sloveniji, ki ga je Garmin izdelal v sodelovanju z združenjem
Pohodništvo&kolesarjenje GIZ. Namenjen je gostom, da čim hitreje najdejo lokacije oz. se navigirajo do omenjenih namestitev ter organizirajo
izvedbo svojih pohodniških, kolesarskih ali katerih drugih aktivnosti v
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Računalniške novice

Da bo začetek poletja športno
obarvan, so pri Garminu poskrbeli
za rekreativne športnike, ki so vabljeni, da se pridružijo Garmin izzivu (www.garmin-izziv.si), prvi
spletni tekmi v Sloveniji, kjer se bodo seštevali dosežki v teku, kolesarstvu, pozimi pa tudi v teku na
smučeh. Vabljeni! 
(P.R.)
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