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PREDSTAVITEV

Sodobni pripomoček vsakdana

Cestna navigacija Garmin
..Garmin, vodilno podjetje za razvoj navigacijskih sistemov, že vrsto let ponuja zanesljive navigacije za osebna vozila in pešce..

Pred nekaj leti večina Slovencev še ni vedela, kaj
pomeni GPS in čemu bi služila navigacija v avtu.
Pot do doma je že znana, vendar se dnevne spremembe v prometu in pomanjkanje časa odražajo
pri večini ljudi. Takrat pomislimo, da bi bilo dobro
imeti navigacijo, pravzaprav Garmin, ki predstavlja sinonim za zanesljivo navigacijo v Sloveniji. V
danem trenutku želimo namreč vedeti, kje se nahaja najbližja bencinska črpalka, bankomat banke,
kjer smo komitenti, nakupovalni center, kako najhitreje pridemo do kraja, ki ga sicer ne poznamo
prav dobro in še bi lahko naštevali.
Pred nakupom ponavadi povprašamo za nasvet
še prijatelja, ki navigacijo že uporablja. Uporaba
je enostavna s pomočjo na dotik občutljivega
zaslona, ki vsebuje slovenske menije in govorno
usmerjanje. Na večini naprav je prednaložena
evropska kartografija, kjer sta podrobno pokriti
tudi Slovenija in Hrvaška ter glavne ceste v
državah bivše Jugoslavije. Skrb, katera verzija
evropske kartografije je ob nakupu na napravi,
je odveč, saj velja pri Garminu enkratna
brezplačna posodobitev obstoječe kartografije
v času 60 dni od prvega prejema GPS signala.
Funkcija ecoRoute omogoča prikaz stroškov
goriva za potovanje in izračun ekonomične
poti do cilja. Uporabnikom navigacij Garmin je
na voljo tudi možnost sprejemanja prometnih
informacij v Sloveniji. Na potovanju po Evropi
ali Ameriki omogočajo dodatne karte CityXplorer načrtovanje in uporabo načrtovane poti, ki vključujejo možnosti javnega prevoza kot

so avtobus, tramvaj, metro in predmestni
železniški sistemi. Seznam kart 39 večjih evropskih mest in 30 mest Severne Amerike je
dostopen na www.garmin.com.
Za vse uporabnike, ki potujejo po Evropi večkrat
na leto, ponuja Garmin sistem nadgradenj »nüMaps Lifetime«, kjer lahko do štirikrat letno nadgrajujete kartografijo na vaši
napravi. Doživljenjsko nadgrajevanje kartografij je na
voljo kot enkraten nakup za
karto Evrope ali Severne
Amerike in omogoča, da uporabniki nalagajo najnovejšo
kartografijo in interesne točke
v času življenjske dobe cestne
navigacijske naprave.

Za zahtevnejše uporabnike so na voljo modeli
navigacij s prikazom pravega voznega pasu,
brezžično komunikacijo Bluetooth, prikazom
pravega voznega pasu s 3D pogledom, samodejnim izračunom optimalne poti za več
zaporednih ciljev, prometnimi informacijami tudi za Slovenijo, prikazom kartografije v ležečem
ali pokončnem položaju, prikazom časa prihoda
in najboljšo načrtovano potjo, ki temelji na ustreznih prometnih informacijah itd. Prav tako je na
voljo navigacija za motoriste, tovorna vozila,
dostavna vozila in avtodome.
Na Garmin navigaciji je mogoče brezplačno
naložiti potovalne vodiče, ki se nahajajo na
spletni strani www.garmin.si, in sicer za slovenska smučišča, hrvaške kampe ter pohodniške in
kolesarske hotele v Sloveniji.
Ob dobri poprodajni podpori je nakup cenovno
dostopne navigacije Garmin dobra naložba, saj
navigacijo uporablja že več kot 130.000 zadovoljnih Slovencev.
Več informacij na spletni strani www.garmin.si. (P.R.)
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