Dane aktualne na dzień: 25-01-2022 06:15

Link do produktu: https://uroute.pl/nawigacja-gps-uroute-7-android-igo-nextgen-truck-online-trafficdvr-1080p-84f-57-p-42.html

NAWIGACJA GPS UROUTE 7"
ANDROID iGO NEXTGEN TRUCK
ONLINE TRAFFIC DVR 1080P 84F-57
Cena

816,00 zł

Opis produktu
Najnowsza nawigacja Uroute

Android DVR F57 Online

z rejestratorem

DVR video full HD 1080P oraz informacjami o korkach.
System ONLINE - TRAFFIC

Tylko u nas kupisz taki zestaw!
Wysokiej klasy nawigacja GPS UROUTE 7" z rejestratorem video i mapami iGo Primo TRUCK dla kierowców zawodowych +
uchwyt + ładowarka samochodowa + kabel USB. Wyjątkowe urządzenie dzięki któremu bezbłędnie trafisz do celu. Mosty,
tunele, ograniczenia tonażowe czy zakazy wjazdu dla ciężarówek nie sprawią już kłopotu bo iGo primo TRUCK poprowadzi Cię
właściwą drogą. W urządzeniu zainstalowany jest system powiadamiania o radarach i pomiarach prędkości, masz również
możliwość samodzielnie dodać takie punkty do mapy. Do urządzenia można podłączyć kamerę cofania aby widzieć co się
dzieje z tyłu pojazdu.
- informacje o wszelkich utrudnieniach na drodze (korki, przebudowy, wypadki oraz wiele innych).
System ONLINE pobiera informacje z internetu, aby działał poprawnie należy udostępnić mu połączenie internetowe
np. z telefonu komórkowego lub sieci WIFI. Dzięki niemu zostaniesz powiadomiony o wszelkich utrudnieniach na drodze, a czas podróży
zostanie uaktualniony o wszelkie opóźnienia.
Traffic Online jest dożywotni, nie trzeba niczego odnawiać.
Szybka pamięć RAM 1GB , Rom 16GB
Zainstalowane mapy iGO NextGen Truck ONLINE na Polskę i całą Europę
2 lata gwarancji.

Wymagania systemu ONLINE TRAFFIC.

Aby system działał poprawnie urządzenie musi mieć dostęp do internetu. Najprościej jest
udostępnić mu połączenie internetowe z naszego telefonu komórkowego.
Będzie również działał gdy połączy się z dowolną siecią WIFI.
Pobór danych do prawidłowej pracy to ok. 500MB - 1GB na miesiąc.

dotykowy wyświetlacz LCD 7" wysokiej jasności HB500
pamięć RAM 1GB , ROM 16GB
rejestrator jazdy DVR 1080P
4 rdzeniowy procesor quad core 1,3Ghz
port AV IN do kamery cofania
system Android , WiFi , Bluetooth
nawigacja odblokowana - działa z każdą mapą
hologram autentyczności UROUTE
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mapy iGo Primo NEXTGEN online TRUCK
kąt widzenia rejestratora 170 stopni
pełna mapa Europy - 46 krajów
wysokość mostów, fotoradary, znaki, punkty POI, ADR
przeglądarka internetowa
obsługa kart pamięci microSD 32GB
odbiornik GPS wysokiej czułości

Dane Techniczne

Eran - dotykowy, 7" wysokiej rozdzielczości Multitouch LCD 800x480 pixeli

Procesor - MTK 85 Quad Core 1,3Ghz

Pamięć RAM - 1GB

Pamięć ROM - wbudowana 16GB

Karta pamięci - 32GB micro SD typ 10 (karta pamięci nie należy do zestawu)

System - Android 6.0

GPS - wbudowany , czułość - 159dBm

Kanały satelity - 24

Dokładność wskazania - do 10m

Oprogramowanie i mapy - iGo Primo TRUCK Europa

Bateria - Wbudowany akumulator Li-ion 1500mAh

Zasilanie samochodowe - 12-36V to 5V/1.5AH, USB cable

Wyjście słuchawkowe - 3.5mm mini Jack stereo

Wejście AV IN do kamery cofania - 2,5mm micro Jack 4pin (kamera nie należy do zestawu)

Rejestrator DVR - 1080P Full HD 170 stopni, gniazdo na kartę pamięci MicroSD (minimum 8GB typ 10)

Odtwarzacz video

Odtwarzacz MP3,MP4

Poczta Email

WiFi

Przeglądarka internetowa
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Czytnik E-book

G-sensor

Sklep Play

uchwyt 3D z przyssawką do szyby
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