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PREDSTAVITEV

Match g723l: GPS mobilna navigacijska naprava

Navigacija, predvajalnik in kompas
..Čeprav večina uporabnikov pozna ali poseže po zgolj eni ali največ dveh do treh blagovnih znamkah GPS naprav, je teh na tržišču malo
morje. Poglejmo si eno alternativo, ki poleg klasične navigacije vključuje še avdio in video predvajanje, FM oddajnik ter kompas..

Če še nimate navigacije, ali ste razočarani s slabim sprejemom GPS rešitev
za mobilnike, je morda pravi čas za »krepko« različico navigacije. Poglejmo
si podrobneje zanimivo alternativo prevladujočim GPS navigacijskim sistemom. Govora bo o ameriškem dizajnu, ki se baha s kromiranim ohišjem,
Match g723l GPS mobilni navigacijski napravi.

Že poznate proizvajalca MATCH?
MATCH navigacijske naprave združujejo veliko uporabnih funkcij. V dodatni software opremi imajo še: Flash predvajalnik, mp3 ter DivX video predvajalnik, planer, prikazovalnik slik. Uporabljamo jih lahko tudi kot e-knjige,
dodani pa so tudi zmogljivi znanstven in navaden kalkulator, FM oddajnik
ter priljubljene igre.
Z uporabo MATCH GPS mobilne navigacijske naprave papirnatih zemljevidov
ne boste več potrebovali!

Kaj zmore Match g723l?
Napravi je priložena dvogigabajtna SD kartica, poganja pa jo precej hiter
Samsungov procesor hitrosti 400 MHz. 11-centimetrski (4,3-inčen) ekran,
ki je seveda občutljiv na dotik, je dovolj velik, hkrati pa primerno kompakten za navigacijo tako v avtu kot tudi drugje. 1000-miliamperska litij-ionska baterija zagotavlja tudi do triurno avtonomijo delovanja naprave, kar
bo zadovoljilo uporabi tudi stran od električne vtičnice.
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Računalniške novice

Ne samo navigacija, tudi avdio in video predvajalnik!
Ker je nesmiselno s sabo nositi več mobilnih naprav, so pri Match g723l
vključili tudi podporo predvajanju glasbe (mp3) ter filmov (DivX). Za nameček so dodali še FM oddajnik, preko katerega lahko na želeno frekvenco oddajamo vso glasbo, ki smo jo na napravo naložili. Torej nastavimo
denimo frekvenco oddajanja na 100 Mhz, nato pa na avtoradiu ali drugemu radijskemu sprejemniku nastavimo to isto frekvenco. To je zanimiva
rešitev za predvajanje glasbe v avtu ali celo večih avtih (na primer skupinski izlet). Glasbo, filme in zemljevide lahko prenašamo ali posodabljamo
preko standardnega mini USB vhoda.

Slovenski meni in glasovno vodenje!
Meni naprave in glasovno vodenje sta seveda v slovenščini, vse druge opcije GPS-a pa prav tako delujejo na našem območju. Poleg navigacije, avdio in video predvajanja se Match g723l postavlja še s kompasom, iskanjem želenega naslova s hišno številko, iskanjem po koordinatah (točen
geografski položaj - vertikalno-horizontalno), prikazuje točno pozicijo na
zemljevidu, hitrost gibanja (km/h), prevoženo ali prehojeno razdaljo, vnaprej planirano pot (ruto) in še bi lahko naštevali. Naprava ima že prednaloženo mapo, ki pokriva 45 držav, pohvali pa se tudi z evropskim certifikatom (CE).
Match g723l je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu za Slovenijo, podjetju
Masspro, za 249 eur. V ceno sta vključena še 12-mesečna garancija in DDV. (P.R.)

Match g723l:
·	2 GB SD card
·	velik ekran 4,3« (11 cm). Touch screen (96 mm x 56 mm)
·	1000 mah lithium-ion baterija (dela tri ure)
·	mini-USB konektor
·	3,5 mm audio konektor
·	mp3 in DivX podpora
·	FM oddajnik
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