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Námořní navigace
Sí�ové námořní přístroje nové generace

Poslední řada stylových, elegantních, moderních a především
výkonných námořních přístrojů značky Garmin Vám na moři ušetří
spoustu času. V bohaté nabídce výrobků určených pro instalaci
napevno, vestavnou montáž nebo prostě do ruky jistě naleznete přístroj,
který bude vhodný pro použití na vaší lodi a zároveň splní všechny vaše
požadavky ohledně funkcí.

Společnost Garmin vyvíjí a vyrábí širokou škálu stylových, a zároveň
moderních, výrobků; od mapových plotterů po sonary Fishfinder a od
radarů po námořní mapy. Velmi podrobné družicové fotomapy, rychlá
grafika a snadné nabídkové ovládání umožňují bezproblémové udržení
daného kursu. Díky technologii plug-and-play můžete jednoduše propojit
hned několik přístrojů, které pak bude možné ovládat přímo z displeje
mapového plotteru.

A� již pro zábavu nebo pracovně, přístroje značky Garmin pro Vás
budou spolehlivými pomocníky bez ohledu na to, kam a jak se vydáte.
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Vize pro námořní trh
Společnost Garmin představuje
novou generaci námořní techno-
logie. Díky maximálně jednodu-
chému systému plug-and-play
a dů-myslné konstrukci disponují
tyto nové přístroje oproti svým
předchůdcům novými schop-

nostmi, přičemž je však stále
patrný charakteristický nádech
technologie Garmin. Od průkop-
nických dotykových displejů 
a výkonných barevných multi-
funkčních displejů, přes radary 
a sonary Fishfinder až po novou

revoluční technologii autopilotů
tak udává značka Garmin nový
směr ve vývoji námořní elektro-
niky.

GPSmap® 55001155
Objevte jedinečný Garmin dotykový
displej XGA s úhlopříčkou 38,1 cm.
Nový mapový plotter 5015 využije
každý milimetr prostoru pro zajištění
bezkonkurenční navigace.
Více informací viz str. 10

GPSmap® 44001100
Součástí série Garmin 4000 je
i středně velký mapový plotter
GPSmap 4010, který se pyšní
extrémně intuitivním uživatelským
rozhraním pro pohotové a jedno-
duché ovládání v síti.
Více informací viz str. 12 

Barevný digitální multifunkční displej GMI™ 1100
Na této plnobarevné přístrojové desce můžete nastavit Vámi
preferovaný způsob zobrazení důležitých údajů o navigaci,
počasí, palivu a motoru.
Více informací viz str. 6 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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GMR™ 2244
Nový výkonný 4kW radar o průměru 61 cm
s dosahem až 48 námořních mil zobrazuje
na kompatibilních displejích prvotřídní
definici cíle, kolizní kursy MARPA a další
radarová data.
Více informací viz str. 16 

Fishfinder 330000CC
Fishfinder 300C je cenově dostupný
barevný sonar nové generace, který je
krom nových funkcí vybaven také
barevným, na přímém slunci dobře
čitelným, displejem QVGA. Tento snad-
no ovladatelný Fishfinder přináší per-
fektní výkon až do hloubky 272 metrů.
Více informací viz str. 32 

Autopilot GHP™ 1100
Řídící jednotka GHC™ 1100

Model GHP 10 je novým revolučním autopilotem pro
motorové čluny, který díky jednoduchému ovládání za
všech podmínek mimořádně usnadňuje manipulaci
s lodí. Vynikající plnobarevný displej řídící jednotky
GHC 10 nabízí snadné ovládání a výbornou viditelnost
přes den i v noci.

Více informací viz str. 6

GFS™ 1100
Palivové čidlo

Toto inovační čidlo zajiš�uje mapovému
plotteru nebo multifunkčnímu displeji
GMI 10 informace o spotřebě paliva při
pohybu na vodě a umožňuje optimalizaci
spotřeby paliva.

Více informací viz str. 6

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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Číselné displeje a Autopiloti

Barevný digitální displej GMI™ 10 

Svým štíhlým novým designem a ohromujícím barevným
displejem tvoří GMI 10 perfektní doplněk k vašemu mapo-
vému plotteru nebo multifunkčnímu displeji.

Pokud displej GMI 10, který je kompatibilní s novými i stá-
vajícími systémy, připojíte k různým čidlům, získáte poho-
dlný přístup k informacím o počasí, palivu a motoru.

Intuitivní menu a jasný plnobarevný displej nezůstávají
jen u pouhé interpretace informací, ale umožňují také
zvolit způsob jejich zobrazení - jako znaky, stupnice nebo
grafy se záznamem historie.

GMI 10 je multifunkčním displejem, který může pracovat
s jedním nebo mnoha přístroji, záleží jen na Vás.

2
Záruka 2 roky

NMEA 2000

NMEA 0183

Palivo Celkový průtok paliva Palivové čidlo
Celkové množství paliva Palivové čidlo
Jízdní dosah Palivové čidlo
Spotřeba paliva Palivové čidlo
Hladina paliva Palivové čidlo
Nádrž 1 Palivové čidlo
Nádrž 2 Palivové čidlo

Motor Napětí akumulátoru Motor kompatibilní s formátem NMEA 2000
Hodiny Motor kompatibilní s formátem NMEA 2000
Otáčky motoru Motor kompatibilní s formátem NMEA 2000
Tlak oleje Motor kompatibilní s formátem NMEA 2000
Teplota Motor kompatibilní s formátem NMEA 2000
Vyvážení Motor kompatibilní s formátem NMEA 2000

Navigace Správné držení kursu GPS Anténa
Správná vzdálenost GPS Anténa
Název trasového bodu GPS / Mapový plotter
Vzdálenost do trasového bodu GPS / Mapový plotter
Odchýlení z kursu GPS / Mapový plotter
Požadované COG GPS / Mapový plotter
Směr pohybu Čidlo směru pohybu / Autopilot
Kurs podél pevniny GPS anténa
Rychlost (GPS) GPS anténa
Poloha GPS anténa

Počítadlo Celkem ujetá vzdálenost GPS anténa
Denní ujetá vzdálenost GPS anténa
Průměrná rychlost (GPS) GPS anténa
Maximální rychlost (GPS) GPS anténa

Počasí Barometr Atmosférické čidlo
Teplota vzduchu Atmosférické čidlo
Vlhkost Atmosférické čidlo
Rychlost větru Snímač větru
Směr větru Snímač větru

Plavba Zdánlivá rychlost větru Snímač větru
Zdánlivý úhel větru Snímač větru
Skutečná rychlost větru Snímač větru
Skutečný úhel větru Snímač větru
VMG větru Snímač větru
VMG trasového bodu Snímač větru

Voda Hloubka Hloubková sonda
Teplota Teplotní čidlo
Rychlost na vodě Rychlostní čidlo (Intelliducer)

Systém Čas GPS anténa
Datum GPS anténa
Napětí jednotky Není

Dostupné informace Požadované čidlo

Stránka s jedním údajem Analogová stránka

Stránka se čtyřmi údaji Analogová stránka
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Autopilot GHP™ 10

Přístroj GHP 10 je revoluční nový autopilot pro
motorové čluny o délce až 21m s jakýmkoliv typem
hydraulického řízení - v podpalubí, na palubě nebo
zadní lodní motor. Toto na základě letecké techno-
logie vyvinuté zařízení, které je standardně vybave-
no gyro snímačem, zajistí udržení pevného kursu
a hladké otáčení za všech mořských podmínek.

Patentovaná technologie Shadow Drive přístroje
GHP 10 umožňuje neomezené ruční řízení lodi
i v případě, že je aktivován autopilot. Pro návrat
řízení zpět do rukou autopilota jednoduše zůstaňte
na stejném kursu a odejděte od kormidla. Je to
rychlé, bezpečné a jednoduché - autopilota není
nutné aktivovat/deaktivovat žádným tlačítkem nebo
páčkou - když budete chtít, ři	te sami, pokud ne,
přenechte kontrolu nad lodí autopilotu.

Díky jasnému plnobarevnému displeji a intuitivnímu
menu řídící jednotky GHC 10 nemůže být užívání
autopilota snazší. Tento přístroj lze ovládat jen čtyř-
mi tlačítky - vyhrazeným tlačítkem Standby a třemi
"programovatelnými" tlačítky pro volbu kursu, zadá-
vání celé řady předvolených manévrů pro MOB,
rybaření nebo vzorové vyhledávání.

Stránka obsahující dva údaje Denní režim Noční režim

Garmin Intelliducer

Nová řada hloubkových sond Intelliducer je dostup-
ná ve dvou variantách pro kompenzaci sklonu trupu
lodi (0 až 12 stupňů a 13 až 24 stupňů). Tím jsou
zajištěny ty nejpřesnější údaje a minimalizováno
riziko ztráty údajů o hloubce v případě, že se lo	
naklání nebo kolébá.

GFS™ 10

Palivové čidlo GFS 10 zajiš�uje po připojení
k mapovému plotteru nebo multifunkčnímu displeji
informace o průtoku a hladině paliva, což umožňuje
výpočet dojezdu, spotřeby paliva a zbývajícího
množství paliva.

funkceKLÍČOVÉ

Barevný digitální displej
GMI™ 10

Extra jasný a snadno čitelný
barevný displej

Plně čitelný jak na přímém
slunečním světle, tak v nočním
režimu.

Rychlý přístup k důležitým infor-
macím prostřednictvím předvole-
ných nebo vlastních datových
stránek.

Zobrazení až čtyř údajů na jedné
stránce v digitálním, stupnico-
vém nebo grafovém formátu.

Bez problému lze připojit
k novým i stávajícím systémům

Kompatibilní s protokolem
NMEA 2000 a NMEA 0183

Autopilot GHP™ 10

Nový revoluční autopilot pro
hydraulicky řízené lodě o délce
až 21 metrů.

Snadno ovladatelná řídící
jednotka GHC 10 s jasným
plnobarevným displejem.

Sí�ové propojení až tří řídících
jednotek GHC 10 na vaší lodi.

Technologie Shadow Drive
umožňující řízení i v době, kdy je
aktivován autopilot.

Pevné držení kursu a hladké
zatáčení za všech námořních
podmínek

Snadno použitelné vzory pro
MOB, vyhledávání a rybářské
manévry

Typické sí�ové schéma
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Co dokáže vystihnout vodu lépe?

Představení nových technologií. Nový elegantní vzhled. Více
funkcí a inovací, než jste kdy v jednom přístroji viděli. To je
způsob, kterým společnost Garmin udává nový směr ve vývoji
námořní elektroniky.

Série nových mapových plotterů GPS MAP 5000 se svou uni-
kátní technologií dotykového displeje dělá z navigace jednodu-
chou a intuitivní záležitost v duchu "označ a je	".

Naše rostoucí rodina mapových plotterů zajiš�uje kombinací
nezlomné technologie, podrobných družicových snímků, rychle
se překreslující grafiky a jednoduchého nabídkového ovládání.
Nové digitální radary a sondy dosahují lepšího rozlišení do vět-
ších vzdáleností a hloubek. Krom toho lze na základě nejnověj-
ší sí�ové technologie plug-and-play připojit a ovládat přímo 
z displeje mapového plotteru celou řadu vzdálených čidel.
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Nová série GPSmap 5000 nabízí dotykové displeje s vynikajícím
rozlišením, stylový design a odolné vodotěsné provedení. Displeje
plně čitelné na přímém slunci jsou navíc zkonstruovány pro odolává-
ní nejdrsnějším povětrnostním podmínkám.

Sérii 5000 lze prostřednictvím dotykového nabídkového systému
ovládat až neuvěřitelně rychle a jednoduše - již žádné posouvání
kursorem a hledání tlačítek. Vedle dotykového displeje je alternativ-
ně možné použít bezdrátovou myš nebo dálkové ovládání, které
jsou součástí volitelného vybavení.

Další z výhod dotykových displejů 5000 je také úspora prostoru.
Nový model 5015 můžete namísto displeje s úhlopříčkou 30,5 cm
a tlačítky vybavit displejem s úhlopříčkou 38 cm. Díky možnosti zvo-
lit mezi úhlopříčkou displeje 38 cm (5015), 30,5 cm (5012) nebo 
20 cm (5008) jistě naleznete prostor pro instalaci dotykového disple-
je série 5000 na jakékoliv lodi.

Sérii 5000, která plně odpovídá protokolu NMEA 2000, lze připojit
k velkému množství kompatibilních čidel, motorů a číselných displejů
GMI 10 a zajistit si tak možnost sledovat důležité informace vztahují-
cí se k navigaci, motoru a počasí.

Pro bezkonkurenční zobrazení okolního prostředí připojte radar,
sonar a revoluční mapovou edici BlueChart g2 Vision, čímž získáte
vykreslení kolizních kursů MARPA, věrný 3D obraz objektů nad / pod
vodní hladinou, družicové a letecké snímky o vysokém rozlišení
a jedinečnou námořní technologii automatického navádění Garmin
AutoGuidance (podrobné informace viz str. 21).

Dotykový displej

Možnost sí�ového
připojení

Voděodolnost

Trasové body

Kompatibilní
s BlueChart g2 Vision

Kompatibilní s AIS

Kompatibilní
s radarem

Video vstup

Záruka 2 roky 

Kompatibilní
se sonarem

Podpora systému
WAAS EGNOS 

Výstup VGA

NMEA 2000

NMEA 0183

Balení obsahuje:

• GPSmap 5008, 5012 nebo 5015 • Video kabel
• Sada pro vestavnou montáž • Námořní těsnící sada
• Konzolový držák* • Ochranný přední kryt
• GPS 17 s nástavcem pro otočný držák • Návod k obsluze
• Napájecí kabel • Pokyny pro instalaci
• Kabel NMEA 0183

* 5015 pouze pro vestavnou montáž
+ 5015 - GPS není součástí

GPSmap® 55000088  | 55001122  | 55001155

3D pohled na mapové podklady nad vodní hladinou

3D pohled na mapové podklady pod vodní hladinou (Fish Eye)

Monitorování motoru

Série GPSmap 5000

NOVINKA

1500
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Typické sí�ové schéma

Družicový pohled na mapu - kombinuje družicové snímky o vysokém rozlišení
s mapou pevniny nebo vody, čímž dochází k přehlednějšímu zobrazení okolního
prostředí

Letecké fotografie - detailní fotografie přístavů ve vysokém rozlišení

3D pohled na mapové podklady nad vodní hladinou - interpretuje kontury
země a moře ve věrném 3D zobrazení

Hlavní stránka - nic není snáze ovladatelné než intuitivní dotykové menu
a navigační funkce Garmin

15” GPSMap 5015 12” GPSMap 5012 8” GPSMap 5008 Bezdrátové dálkové ovládání Bezdrátová myš

funkceKLÍČOVÉ

Sí�ové mapové plottery
série 5000

Rychlá a přehledná práce
s dotykovým displejem

Možnost zvolit bu	 model
s displejem o úhlopříčce 38 cm,
30,7 cm nebo 21,3 cm uloženém
v nízkoprofilovém pouzdře.

Plná podpora sí�ového připojení
Garmin radaru, sonaru,
přístrojové desky a jiných
displejů sérií 4000 a 5000.

Kompatibilní s protokolem
NMEA 2000 a NMEA 0183 

Základní družicová mapa celého
světa

Volitelně bezdrátová myš
a dálkové ovládání

Součástí je GPS anténa
(pouze pro 5008 a 5012)

Volitelná datová karta
g2 Vision nabízí:

- AutoGuidance
(automatické navádění) 

- 3D pohled na mapové
podklady nad vodní hladinou

- 3D pohled na mapové podklady
pod vodní hladinou (Fish Eye)

- družicové snímky o vysokém
rozlišení

- letecké fotografie o vysokém
rozlišení

- rybářské mapy

Podrobné informace viz str. 21

Kompletní parametry
výrobku a jeho srovná-
ní s dalšími přístroji
naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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Svým novým stylovým designem a efektivními funkcemi přináší série
4000 všechny informace, které potřebujete, po pouhém stisknutí tla-
čítka. Plná podpora sí�ového připojení Garmin radaru, sonaru, dal-
ších multifunkčních displejů sérií 4000 a 5000 nebo číselných disple-
jů GMI 10.

V nabídce je tento mapový plotter dostupný s úhlopříčkou displeje
30,5 cm (4012), 26,4 cm (nový 4010) nebo 20,3 cm. Displej lze
instalovat jako vestavěný nebo volně stojící, takže je vhodný pro
rozmanitá navigační místa. Všechny displeje jsou plně čitelné na pří-
mém slunečním světle a voděodolné dle normy IPX 7, takže je
můžete instalovat jak na můstek či do kabiny, tak v podpalubí.

Práce s mapovým plotterem série 4000 je díky alfanumerické klá-
vesnici a intuitivnímu menu neuvěřitelně jednoduchá. Součástí
nabídky je také volitelné bezdrátové dálkové ovládání.

Mapový plotter 4000 přichází stejně jako dotykový displej série 5000
vybaven základní družicovou mapou celého světa. S datovou kartou
BlueChart g2 Vision pak přístroj může zobrazit 3D pohledy na
mapové podklady nad/pod vodní hladinou, družicové snímky, letec-
ké fotografie o vysokém rozlišení a mapy pevniny až do vzdálenosti
osm kilometrů od okraje břehu. S námořní technologií g2 Vision
AutoGuidance dokáže série 4000 ihned vypočítat a zobrazit nejvý-
hodnější trasu do vašeho cíle tak, aby nevedla přes zmapované pře-
kážky a mělčiny.

Možnost sí�ového
připojení

Voděodolnost

Trasové body

Kompatibilní
s BlueChart g2 Vision

Kompatibilní s AIS

Kompatibilní
s radarem

Video vstup

Záruka 2 roky 

Kompatibilní
se sonarem

Podpora systému
WAAS EGNOS 

Výstup VGA

NMEA 2000

NMEA 0183

Balení obsahuje:

• GPSmap® 4008, 4010 nebo 4012 • Video kabel
• Sada pro vestavnou montáž • Námořní těsnící sada
• Konzolový držák • Ochranný přední kryt
• GPS 17 s nástavcem pro otočný držák • Návod k obsluze
• Napájecí kabel • Pokyny pro instalaci
• Kabel NMEA 0183

GPSmap® 44000088  | 44001100  | 44001122

Způsob zobrazení družicových snímků

3D pohled na mapové podklady pod vodní hladinou (Fish Eye)

Radar

Série 4000

NOVINKA

1500
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Typické sí�ové schéma

Vlastní kombinace - v jednom okně kombinuje stránky s klíčovými informacemi 3D pohled na mapové podklady nad vodní hladinou - kvalitní 3D grafika
zobrazuje pevninu a hloubkové kontury

Letecké snímky - ve vysokém rozlišení zobrazuje snímky blížícího se přístavu Intuitivní inteligentní menu - rychlou a snadnou práci se systémem 4000
umožňují programovatelná tlačítka

12” GPSMap 4012 10” GPSMap 4010 8” GPSMap 4008 Bezdrátové dálkové ovládání

Kompletní parametry
výrobku a jeho srovná-
ní s dalšími přístroji
naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com

funkceKLÍČOVÉ

Sí�ové mapové plottery
série 4000

Výběr z nabídky displejů
s úhlopříčkou 30,7 cm, 26,4 cm
nebo 21,3 cm.

Plná podpora sí�ového připojení
Garmin radaru, sonaru,
přístrojové desky a jiných
displejů sérií 4000 a 5000. 

Kompatibilní s protokolem
NMEA 2000 a NMEA 0183

Základní družicová mapa světa
Volitelně bezdrátové dálkové
ovládání Včetně GPS antény

Volitelná karta g2 Vision
nabízí:

- AutoGuidance
(automatické navádění)

- 3D pohled na mapové
podklady nad vodní hladinou 

- 3D pohled na mapové
podklady pod vodní hladinou
(Fish Eye) 

- družicové snímky o vysokém
rozlišení 

- letecké fotografie o vysokém
rozlišení

- rybářské mapy

Podrobné informace viz str. 21
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GPSmap 3005, jenž je navržen pro menší lodě nebo jako sekundár-
ní jednotka pro větší plavidla, je výkonným mapovým plotterem,
který lze prostřednictvím vysokorychlostní sítě Garmin Marine
Network připojit k sonaru a radaru. Díky svým malým prostorovým
nárokům je tento přístroj ideálním řešením jak pro profesionální
rybáře, tak pro jachtaře.

GPSmap 3005C funguje rovněž výborně jako sekundární jednotka
pro lodě, které jsou již vybaveny sítí Garmin Marine Network.
GPSmap 3005 disponuje barevným (256) displejem VGA s úhlopříč-
kou 12,5 cm a rozlišením 640x480 pixelů, který je dobře čitelný na
přímém slunečním světle. Součástí přístroje podporujícího mapy
edice BlueChart a BlueChart g2 je jeden kartový slot a tři NMEA
porty.

Barevné multifunkční displeje plotterů GPSmap 3006 a 3010 jsou
dobře čitelné na přímém slunečním světle a celé přístroje jsou pak
plně kompatibilní s vysokorychlostní sítí Garmin Marine Network.
Obě jednotky mají barevný (256 barev) VGA displej s rozlišením
640x480 pixelů. Úhlopříčka displeje GPSmap 3006C je 16 cm,
GPSmap 3010C je vybaven displejem o úhlopříčce 26 cm.

Oba modely pracují na základě vysokorychlostního procesoru a gra-
fického řadiče, které zrychlují překreslování map. Celý systém je
voděodolný a kompletně odpovídá technologii plug-and-play, což mu
umožňuje automaticky vyhledat a připojit všechna externí zařízení.

Dva kartové sloty podporují mapy edice Garmin BlueChart
a BlueChart g2. Stávající funkce lze rozšířit přidáním volitelného
radaru a sonaru.

Balení obsahuje:

• GPSmap 3005C, 3006C nebo 3010C Ochranný kryt
• Základní mapa: Námořní mapa světa Podložka pro vestavnou instalaci
• Možnost aktivovat snímač GPS 17 WAAS Návod k obsluze
• Napájecí / datový kabel Rychlá referenční příručka
• Konzolový držák* Návod k instalaci

GPSmap® 33000055CC  | 33000066CC  | 33001100CC

Detail mapy BlueChart g2

Radar / Námořní mapa

Zobrazení sonaru, videa, mapy

2

Možnost sí�ového
připojení

Voděodolnost

Trasové body

Kompatibilní
s BlueChart g2 Vision

Kompatibilní s AIS

Kompatibilní
s radarem

Video vstup

Záruka 2 roky 

Kompatibilní
se sonarem

Podpora systému
WAAS EGNOS 

Výstup VGA

NMEA 0183

Série 3000

4000
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Typické sí�ové schéma

GPSmap® 3010C

GPS 17

GPS 17

GPS 17

GPS 17
Sonda

GPSmap® 3006C

Letecké snímky
BlueChart g2

Po vložení karty s ma-
povou edicí Bluechart
nebo Bluechart g2 dokáže
série 3000 zřetelně
a podrobně zobrazit exklu-
zivní navigační data
Garmin. Potenciál jednotky
s edicí g2 je maximalizo-
ván díky funkcím jako jsou
např. 3D pohledy na
mapové podklady nad
vodní hladinou, letecké
snímky přístavů a kotviš�
nebo grafy aktuálního
stavu přílivu/odlivu.

Radar

Užívání série 3000 společ-
ně s jedním z řady zdoko-
nalených námořních rada-
rů Garmin nemůže být
snazší. Po pouhém propo-
jení přístrojů kabelem sítě
Marine Network dojde
k automatickému vyhledá-
ní jednotky a zobrazení
radarových informací. Pro-
střednictvím jednoduchého
nabídkového systému,
který je ovladatelný pro-
gramovatelnými tlačítky ve
spodní části displeje, lze
vykreslit kolizní kursy
MARPA. Pro získání infor-
mací o kursech MARPA je
nezbytností volitelné smě-
rové čidlo.

funkceKLÍČOVÉ

Sí�ové mapové plottery
série 3000

Možnost zvolit z nabídky
displejů o úhlopříčkách 25,4 cm,
15,2 cm, 12,5 cm Podpora AIS
(Automatický Identifikační
Systém)

Vysokorychlostní procesor RISC
a grafický řadič umožňující
rychlé překreslování obrazu

Tři datové porty podporující
NMEA 0183 a patentem
chráněnou námořní sí� Garmin

Dva složené audio/video vstupy
pro palubní kamery; 1 video
výstup monitoru VGA PC

Možnost rozšíření o externí
sonar GSD 21 / 22

Včetně antény GPS

Volitelná mapová edice
BlueChart g2 nabízí:

- Perspektivní pohled
- Aktuální přílivový graf
- Barevné letecké snímky
- Pobřežní silnice a POI

Podrobné informace viz str. 20

Kompletní parametry
výrobku a jeho srovná-
ní s dalšími přístroji
naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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Rozdělená stránka

Radarové informace na mapě

MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid)

Radar a GPS

Radary Garmin představují zásadní průlom v technologii digitálních pásmových
radarů. Radar GMR 18 je vysokovýkonnostní radar v kompaktním modulu
o průměru 45,7 cm. S úhlem paprsku 5˚ a výkonem 4kW je dvakrát výkonnější
než většina jiných radarů této třídy. S maximálním dosahem 36 námořních mil
nabízí GMR 18 úžasný radar za výbornou cenu.

Nový modul GMR 24 dokáže při výkonu 4 kW koncentrovaném v paprsku
o úhlu 3,6˚ proniknout jakýmkoliv počasím a přináší tak nejlepší výsledky v této
třídě. Maximální dosah je 48 námořních mil. Unikátní dvourychlostní anténa
Garmin umožňuje rychlou aktualizaci obrazu, což ocení jak majitelé vysoko-
rychlostních motorových člunů, tak jachtaři.

Radary GMR 18 a 24 jsou kompatibilní s multifunkčními displeji Garmin 3000,
4000 a 5000, na kterých v kombinaci s vhodnými směrovými čidly umožňují
zobrazení radarových a MARPA údajů.

Balení obsahuje:

• GMR 18 nebo 24 • Kabelová průchodka
• Napájecí/sí�ový kabel • Návod k obsluze
• Hardwarová instalační sada • Pokyny pro instalaci

GMR 1188 | GMR 2244

Nová generace vysoce citlivých GPS přijímačů, které neztrácejí GPS signál ani
za velmi špatných podmínek. Tuto anténu lze zakoupit společně volitelnou pod-
palubní montážní sadou. Standardně výstupní formát NMEA 2000 nebo 0183.

GPS 1177xx
NOVINKA

NOVINKA

Možnost sí�ového
připojení

Voděodolnost

2
Záruka 2 roky 

funkceKLÍČOVÉ

GMR 18

Modul o průměru 45,7 cm
a přenosovém výkonu 4 kW

Úhel paprsku 5˚ pro přesnější
zaměření

Maximální dosah 36 námořních
mil

Dvourychlostní rotace
24 / 30 ot./min.

Sí�ová kompatibilita
plug-and-play

GMR 24

Modul o průměru 61 cm
a přenosovém výkonu 4 kW. 

Úhel paprsku 3,6˚ pro přesnější
zaměření 

Maximální dosah
48 námořních mil 

Dvourychlostní rotace
24 / 30 ot./min.

Sí�ová kompatibilita
plug-and-play
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Možnost sí�ového
připojení

2
Záruka 2 roky 

Lodě. Pobřeží. Ptáci. S otevřenou sadou radaru Garmin
GMR 404 nebo 406 uvidíte vše, co radar zachytí, daleko
rychleji a ostřeji. Oba tyto výkonné 4 kilowattové pásmové
digitální radary kombinují maximální dosah 72 námořních
mil se schopností přesného zaměření a možností zvolit
anténu s rychlostí rotace bu	 24 ot./min. nebo 48 ot./min.

Radar GMR 404 díky šířce 1,22 m a úhlu paprsku 1,8˚
zajiš�uje vysoce výkonné zaměření objektů. Radar GMR
406 o šířce 1,83 m a úhlu paprsku 1,18˚ pak umožňuje
ještě podrobnější zaměření. Jako displej radaru můžete
využít také jakýkoliv z mapových plotterů podporujících
sí�ové prostředí. Nastavení PRF (pulsový opakovací kmito-
čet) šest pulsů napomáhá optimalizovat ozvěnu cílového
objektu v celém dosahu. Možné zkreslení či selhání radaru
lze kompenzovat volitelně dostupným systémem vykreslení
kolizních kursů MARPA (požadováno směrové čidlo).

GMR 440044 | GMR 440066

Radarová stránka

Radarové informace na mapě

MARPA (vykreslení kolizních kursů)Balení obsahuje:

• GMR 404 nebo 406 • Datová karta námořní sítě
• Podstavec* • Kabel GMR 404 / 406
• Popruh pro přenášení • Instalační kabel a sada
• Sada provozního materiálu • Sada tištěného materiálu

* Poznámka: ačkoliv je podstavec na seznamu uveden jako samostatně prodejný,
je pro funkci systému nezbytný.

funkceKLÍČOVÉ

GMR 404 a 406

Pásmové radary s digitálními
barevnými displeji

Automatické ladění a nenáročná
instalace typu plug-and-play

Zobrazení radarových informací
na mapách - plus vykreslení
kolizních bodů MARPA

Výstupní výkon: 4 kW

GMR 404 - úhel paprsku 1,8˚

GMR 406 - úhel paprsku 1,18˚

Dvourychlostní rotace
24 / 48 ot./min.

Maximální dosah
72 námořních mil

Vodotěsný dle normy IPX 6

Kompletní parametry
výrobku a jeho srovná-
ní s dalšími přístroji
naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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Možnost sí�ového
připojení GMR 24 GMS 10

GPSmap® 3006C

GPSmap® 3010C

GPS 17

GSD 22 Sonda

GMS 1100 GSD 2211 | 2222

Možnost sí�ového
připojení

Voděodolnost

2
Záruka 2 roky 

GMS 10 Network Port Expander je ner-
vovým centrem námořní sítě Garmin
Marine Network. Tento 100-megabitový
datový rozvaděč podporuje na základě
vysokorychlostní sítě Garmin Marine
Network propojení hned několika čidel
a kompatibilních mapových plotterů
/multifunkčních displejů. GMS 10
umožňuje uživatelům přenášet data
přenosovou rychlostí až 10x rychlejší,
než je tomu u některých konkurenč-
ních systémů.

Každý sí�ový MFD lze konfigurovat
nezávisle a celé spojení je kompletně
vodotěsné a tím pádem i vhodné pro
provoz v korosivním námořním prostře-
dí. Rozvaděč je vybaven LED kontrol-
kami, které určují stav jednotlivých
linek. Díky systému plug-and-play jsou
všechna periferní zařízení automaticky
rozpoznána a čitelná ihned po připoje-
ní k síti.

GSD 21 a GSD 22 jsou výkonné,
externí sonary, které lze propojit
se samostatnými mapovými plotte-
ry nebo začlenit do vysokorych-
lostní sítě Garmin Marine Network
nebo CANet (pro vysokorychlostní
spojení umožňující okamžitý pře-
nos sonarových dat do kompatibil-
ních mapových plotterů).

GSD 21 je analogový sonar, který
lze sériově připojit k dalším plotte-
rům Garmin, aniž by bylo nutné
zavádět sí� CANet. Tento sonar
dokáže pracovat v hloubkovém
rozmezí 30,5 cm až 457,2 m.
S možností připojení bu	 k dvou-
frekvenční sondě (50/200 kHz)
nebo k jednofrekvenční duální
sondě (úzký/široký paprsek) je
sonar vhodný jak pro provoz
v mělčinách, tak v hlubokých
vodách.

Digitální sonar GSD 22 dokáže
v závislosti na použité sondě pře-
nést výkon až 2 kW. Model GSD
22 automaticky nastavuje hodnoty
zisku sondy a výkon vysílání sig-
nálu ze sondy. Tato optimalizace
umožňuje velmi přesné vyhodno-
cení signálu ze sondy v mělči-
nách. Po připojení k dvoufrek-
venční sondě může dosahovat
hloubek až 1520 metrů.

Mapa a radar

Mapa, video a sonar

Sonarová stránka na GPSmap série 3000

Sonarová stránka na GPSmap 276C

Kompatibilní
se sonarem

CANet

Možnost sí�ového
připojení

Voděodolnost

2
Záruka 2 roky 

Balení obsahuje:

• GMS 10 • Kabel RJ45 (1,8 m)
• Instalační hardware • Napájecí / datový kabel (2,13 m)

Balení obsahuje:

• GSD 22 • Kabel sítě CANet
• Námořní sí�ový kabel • Kabelová průchodka

(pouze pro GSD 22) (pouze pro GSD 22)
• Napájecí/datový kabel • Pokyny pro instalaci

Garmin Marine Network™
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Mapová edice Garmin BlueChart
Rozvíjí plný potenciál vašeho
mapového plotteru Garmin

Díky své vlastní, jedinečné a novátorské, edici námořních map
BlueChart je společnost Garmin schopna nabídnout svým
zákazníkům opravdu mimořádnou grafiku, družicové snímky,
na míru šitou knihovnu fotografií a věrné 3D náhledy. Na
ostrých plnobarevných displejích jsou pak vykresleny podrobné
mapy s intuitivním zobrazením všech profilů a funkcí, a které
díky své dobré čitelnosti snižují nutnost zoomovat.

Mapy BlueChart se drží barev a symboliky, které jsou dodržo-
vány většinou výrobců tištěných map, což usnadňuje identi-
fikaci přílivových oblastí, hloubky, překážek, kotviš�, omezených
oblastí atd. Krom toho získáte pouhým stisknutím tlačítka pří-
stup k dalším funkcím. Součástí všech datových karet
BlueChart jsou i podrobné informace o přílivech / odlivech
v primárních i sekundárních přístavech.

Pro příznivce opravdu výjimečné grafiky nabízí mapová edice
Garmin Bluechart g2 funkci automatického vedení, ohromující
3D zobrazení z ptačí perspektivy, náhled na podklady nad
i pod hladinou, družicové snímky o vysokém rozlišení, intuitivní
šipky zobrazující aktuální směr a rychlost a zároveň i detailní
rybářské mapy.
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BlueChart®

Systém BlueChart pracuje v dokonalé symbióze s uvedenými
mapovými plottery. Tyto podrobné elektronické námořní mapy se
na mapových plotterech Garmin zobrazují stejným způsobem,
jakým je vytvořena většina tištěných map. Mezi hlavní charakteris-
tiky těchto map patří barevné odstupňování hloubnic, zákres
hloubkových a navigačních bodů, vraků, překážek, přílivových
zón, omezených oblastí a zobrazení podrobných plánů přístavů.
Mapy BlueChart jsou objektově orientované, což znamená, že se
po vybrání zvoleného objektu na mapě okamžitě zobrazí informa-
ce o tomto místě.
Systém BlueChart je na trhu dostupný ve třech formách - před-
programované datové karty, micro SD karty pro ruční série X
a CD-ROM MapSource. CD MapSource obsahují podrobné mapy,
které lze stáhnout na prázdné datové karty nebo přímo do
jednotky s PC rozhraním.

Mapová edice Garmin BlueChart®

BlueChart® g2
Mapová edice BlueChart g2 představuje dokonalejší vrstvení
a lepší integraci mapové grafiky pro snazší vybírání objektů, rolo-
vání mapou a zoomování. Bohatší barvy a stínování umožňují jed-
nodušší interpretaci a zlepšenou čitelnost mapy. Mapový systém
BlueChart g2 přináší také podrobnější zobrazení pevniny, pobřež-
ních silnic, námořních servisů a komunálních oblastí, přičemž
vychází z mezinárodní typologie IALA. Na základě požadavků uži-
vatele lze sledovat mapu bu	 v rovinném zobrazení (2D) nebo
z ptačí perspektivy (3D). Stejně jako mapový systém BlueChart, je
i edice g2 navržena tak, aby při zobrazení na mapovém plotteru
Garmin odpovídala typologii tištěných map.

Mezi hlavní charakteristiky těchto map patří barevné odstupňování
hloubnic, zákres hloubkových a navigačních bodů, vraků, překá-
žek, přílivových zón, omezených oblastí a zobrazení podrobných
plánů přístavů.

Navigační okno

Navigační body

Přílivový graf

Navigační oknoLetecké snímky

3D pohled na mapové podklady
nad vodní hladinou

Aktuální přílivový graf
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BlueChart® g2 Vision™

Vyspělý mapový systém BlueChart g2 Vision od Garminu umožňu-
je svou 3D perspektivou uživatelům podstatně lepší přehled o
stavu nad i pod vodní hladinou.

Unikátní technologie automatického vedení Garmin Auto Guidance
na základě mapových podkladů pohotově vyhledá tu nejlepší
trasu. Namísto zdlouhavého zadávání kursu stačí nyní pouze
stisknout tlačítko.

Pro podstatné rozšíření grafických možností vašeho mapového
plotteru Garmin tedy stačí vložit do příslušného slotu přednahra-
nou SD kartu s mapovým systémem BlueChart g2 Vision.

Karty BlueChart g2 Vision nabízejí:

• Technologii automatického navádění Auto Guidance, která
napomáhá nalézt nejlepší trasu

• Družicové snímky o vysokém rozlišení
• Letecké referenční fotografie, které zajiš�ují "reálný" pohled na

přístavy, kotviště a přístaviště
• 3D zobrazení mapových podkladů z ptačí perspektivy

umožňující rychlé, spolehlivé a snadné zorientování se
• 3D zobrazení mapových podkladů pod vodou znázorňující

obrysy dna na základě hloubkových mapových dat
• Přílivové grafy, aktuální ukazatele, námořní servisy, pobřežní

silnice a údaje o zvláštních místech
• Podrobné rybářské mapy zdůrazňující na úkor polohopisných

informací hloubnice a hloubkové informace, které slouží
k ostřejší definici podmořského dna

BlueChart

Plány přístavů • • •

Zákres hloubkových bodů • • •

Loděnice • • •

Zákres vraků a překážek • • •

Přílivové zóny • • •

Překážky • • •

Zakázaná území • • •

Námořní navigační objekty • • •

Zakázaná území • • •

Kotviště • • •

Přístavní omezení • • •

Hloubnice • • •

Předpovědi přílivu a odlivu • • •

Podrobné zobrazení silnic • •

Letecké snímky • •

Obchodní orientační body • •

Ptačí perspektiva • •

Mapy typu Large • •

Aktuální informace • •

3D pohled na mapové podklady nad vodní hladinou •

Galerie družicových snímků •

AutoGuidance (automatické navádění) •

3D pohled na mapové podklady pod vodní hladinou •

Graf přílivových vln •

Aktuální přílivový proud •

Rybářská mapa - hloubky •

Námořní navigační objekty (pouze Mariner’s Eye 3D) •

KOMPATIBILITA S MAPOVÝMI PLOTTERY

GPSMAP 182, 188, 192, 198, 172, 178 •

292, 298, série 2000, série 3000. •

60/C/CS/CX/CSX, 76CX/CSX •

GPSMAP 276*, 278*, 292, 298 • •

2106*, série 3000 • •

GPSMAP 4XX, 5XX, 4XXX, série 5XXX •

FORMÁTY MÉDIÍ

CD-ROM •

Přednahrané karty Micro SD/SD •

Datové karty Garmin • •

Přednahrané SD karty •

Klasická g2 g2 Vision

3D pohled na mapové podklady nad vodní hladinou 

Automatické vedení s přílivovými proudy

Galerie družicových snímků

Rybářské mapy

* omezená funkčnost g2
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Samostatné mapové plottery 
Velké schopnosti v malém přístroji

A� se nacházíte na otevřeném moři, nad modrými hlubinami
nebo v brčálově zelené či křiš�álově průzračné vodě, mapové
plottery a sonary Garmin Vás na vaší cestě spolehlivě
povedou.

Mapové plottery Garmin dokáží prostřednictvím intuitivního
nabídkového systému, displeje s vysokým rozlišením a na
základě sí�ové podpory určit vaší polohu kdekoliv na světě.
Jejich vestavěné základní mapy poskytující přesné informace
o pobřežním pásmu lze zdokonalit přidáním systému námoř-
ních map Garmin BlueChart.

Mapové plottery/sonary představují perfektní kombinaci pro ty,
kteří požadují jak GPS navigaci, tak sonarové informace.
Výkonná vestavná technologie umožňuje proniknout do
hloubek a přesně zachytit podmínky pod hladinou, které se
zobrazují společně s mapovými a navigačními daty na rozděle-
ném displeji (pokud chcete, můžete sledovat údaje mapového
plotteru nebo sonaru na plné obrazovce).

Pokud toužíte po bezpečné a přizpůsobivé navigaci, vezměte
si s sebou na lo	 přístroj Garmin.
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Záruka 2 roky

Voděodolnost

Trasové body 

Kompatibilní
s BlueChart g2 Vision

AIS (Automatický
Identifikační Systém)

CANet

Sonar

2

Podpora systému
WAAS EGNOS 

NMEA 0183

Série 400

Mapové plottery Garmin GPSmap 450 a GPSmap 450s byly vytvořeny pro
potřeby jachtařů, kteří požadují kompaktní přístroje, které lze spustit přímo 
"z krabice".

Tyto plottery jsou vybaveny displejem QVGA o úhlopříčce 10,2 cm a uživatel-
ským rozhraním upraveným pro snazší volbu režimů, funkcí nebo úseků 
a základní družicové mapy celého světa.

Vložením volitelné karty BlueChart g2 Vision můžete možnosti svého přístroje
rozšířit o podrobné trojrozměrné mapy, nad i pod vodní hladinou, s velkým
množstvím funkcí (informace o funkcích BlueChart g2 Vision viz str. 21).

Vestavěný sonar GPSmap 450s dokáže sledovat dění v hloubce až 457 metrů
(s dvoufrekvenční sondou), což umožňuje čistější vykreslení hloubnic, rybích
cílů a dalších objektů. Vzhledem k podpoře sítě CANet umožňuje mimo jiné
sdílet a zobrazit sonarová data na displejích dalších plotterů na palubě.

Balení obsahuje:

• GPSmap 450 nebo 450s* • Sklopný / otočný držák
• Kryt jednotky • Kabely

• Návod k obsluze
*Poznámka: Součástí balíčku 450s není sonda.

GPSmap® 445500 | 445500ss funkceKLÍČOVÉ

GPSmap® 450 a 450s

Displej QVGA s úhlopříčkou
10,2 cm

Kompatibilní se sonarem
Garmin (450s)

Podpora AIS a DSC

Volitelná datová karta
g2 Vision nabízí: 

- AutoGuidance
(automatické navádění)

- 3D pohled na mapové podklady
nad vodní hladinou

- 3D pohled na mapové podklady
pod vodní hladinou (Fish Eye) 

- družicové snímky o vysokém
rozlišení 

- letecké fotografie o vysokém
rozlišení

- rybářské mapy

Podrobné informace viz str. 21

Kompletní parametry
výrobku a jeho srov-
nání s dalšími pří-
stroji naleznete na
www.garmin.cz
www.garmin.com

Mapa

Mapa a sonar

1500
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Série 500

Sonar

Mapa

Mapový plotter GPSmap 550 kombinuje svým jasným barevným displejem
QVGA s úhlopříčkou 12,7 cm a jednoduchým uživatelským rozhraním výkon
a kvalitu. Součástí výbavy tohoto plotteru je družicová mapa celého světa.

Díky slotu pro SD kartu není vložení přídavné karty BlueChart g2 Vision, která
nabízí ještě lepší zobrazení okolí, ničím složitým. Mezi volitelné funkce patří
i automatické vedení AutoGuidance pro navržení nejbezpečnější trasy a galerie
leteckých snímků o vysokém rozlišení pro maximálně realistické zobrazení
mapové navigace (více informací o možnostech mapové edice BlueChart g2
Vision viz str. 21).

Mapový plotter GPSmap 550s má vestavěný analogový sonar s možností roz-
dělení obrazovky, což umožňuje sledovat sonarové údaje i mapu zároveň.
S dvoufrekvenční sonarovou sondou dokáže tento přístroj sledovat podvodní
objekty až do hloubky 457 metrů.

Vzhledem k podpoře sítě CANet umožňuje mimo jiné sdílet a zobrazit sonarová
data na displejích dalších plotterů na palubě.

GPSmap® 555500 | 555500ss

Záruka 2 roky

Voděodolnost

Trasové body 

Kompatibilní
s BlueChart g2 Vision

AIS (Automatický
Identifikační Systém)

CANet

Sonar

2

Podpora systému
WAAS EGNOS 

NMEA 0183

Balení obsahuje:

• GPSmap® 550 nebo 550s* • Sklopný / otočný držák
• Kryt přístroje • Kabely

• Návod k obsluze
* Poznámka: Součástí balíčku 550s není sonda.

funkceKLÍČOVÉ

GPSmap® 550 a 550s

Displej QVGA s úhlopříčkou
12,7 cm

Kompatibilní se sonarem
Garmin (550s) 

Podpora AIS a DSC

Volitelná karta g2 Vision nabízí:

- AutoGuidance
(automatické navádění)

- 3D pohled na mapové podklady
nad vodní hladinou 

- 3D pohled na mapové podklady
pod vodní hladinou (Fish Eye) 

- družicové snímky o vysokém
rozlišení 

- letecké fotografie o vysokém
rozlišení

- rybářské mapy

Podrobné informace viz str. 21

Kompletní parametry
výrobku a jeho srov-
nání s dalšími pří-
stroji naleznete na
www.garmin.cz
www.garmin.com

1500
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Série 500

Hlavní nabídka

Mapa a sonar

Záruka 2 roky

Voděodolnost

Trasové body 

Kompatibilní
s BlueChart g2 Vision

AIS (Automatický
Identifikační Systém)

CANet

Sonar

2

Podpora systému
WAAS EGNOS 

NMEA 0183

Mapové plottery GPSmap 555 a 555s přináší tu nejjasnější, nejostřejší a nejba-
revnější grafiku, kterou je možné na displejích s úhlopříčkou 12,7 cm vidět.
S displejem VGA, který je výborně čitelný i na přímém slunečním světle, nebu-
dete mít nikdy potíže s prohlížením údajů.

Mapový plotter GPSmap 555s dále nabízí možnost využít digitální sonar
o výkonu 1 kW, který dosahuje až do hloubky 610 metrů. Vzhledem k podpoře
sítě CANet umožňuje mimo jiné sdílet a zobrazit sonarová data na displejích
dalších plotterů na palubě. 

Základní mapu lze rozšířit prostřednictvím volitelné datové karty BlueChart g2
Vision, která obsahuje referenční letecké fotografie o vysokém rozlišení pro
zvýšení přehlednosti složitých přístavů a kanálů či pro vyhledání míst jako jsou
loděnice, čerpací stanice nebo restaurace (další informace o mapách
BlueChart g2 Vision viz str. 21).

Balení obsahuje:

• GPSmap 555 nebo 555s* • Sklopný / otočný držák
• Kryt přístroje • Kabely

• Návod k obsluze
*Poznámka: Součástí balíčku 555s není sonda.

GPSmap® 555555 | 555555ss funkceKLÍČOVÉ

GPSmap® 555 a 555s

Displej VGA s úhlopříčkou
12,7 cm

Displej VGA s vysokým
rozlišením

Kompatibilní se sonarem
Garmin (555s) 

Podpora AIS a DSC

Volitelná karta g2 Vision nabízí:

- AutoGuidance
(automatické navádění)

- 3D pohled na mapové podklady
nad vodní hladinou 

- 3D pohled na mapové podklady
pod vodní hladinou (Fish Eye) 

- družicové snímky o vysokém
rozlišení 

- letecké fotografie o vysokém
rozlišení

- rybářské mapy

Podrobné informace viz str. 21

Kompletní parametry
výrobku a jeho srovnání
s dalšími přístroji nalez-
nete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com

1500
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Záruka 1 rok Baterie

Kompatibilní
s BlueChart g2

Kompatibilní
s BlueChart

Sonar

Podpora systému
WAAS EGNOS 

NMEA 0183

1
Trasové body Voděodolnost

Mapový plotter GPSmap 276C je přenosný barevný přístroj a lze jej pou-
žít jak pro námořní, tak pro silniční motocyklovou navigaci.

V tomto přístroji se kloubí displej s úhlopříčkou 9,6 cm, nastavitelný
námořní montážní držák a podsvícení LED. Noční režim zlepšuje čitel-
nost map edice BlueChart ve tmě nebo v šeru. Pro užívání přístroje
v autě zajiš�uje volitelná silniční navigace navádění na základě po sobě
jdoucích křižovatek, které je za jízdy podporováno hlasovými výzvami.

Mapový plotter GPSmap 278 nabízí přednahrané uliční mapy Evropy
v přenosném zařízení, které lze využít na silnici stejně dobře jako na
vodě. Stačí jen zvolit suchozemský cíl a přístroj automaticky vypočítá
trasu včetně hlasové navigace křižovatku po křižovatce. Součástí
softwaru je také úplný seznam britských poštovních směrovacích čísel.

Volitelné datové karty BlueChart g2 rozšiřují stávající funkce o podrobněj-
ší námořní mapy a letecké fotografie. Oba mapové plottery, GPSmap
276C a 278, jsou vodotěsné dle normy IPX7.

GPSmap® 227766CC | 227788

Balení obsahuje:

• GPSmap 276C nebo 278 Volitelná silniční sada:
• Evropa: Základní mapa Atlantského oceánu • CD pro odemčení městské navigace
• Kabel pro rozhraní USB-PC • Datová karta 128 MB
• Napájecí / datový kabel • Adaptér s reproduktorem (12 V)
• Držák do lodě • Přísavný držák
• Dobíjitelná lithiová baterie • Držák do automobilu
• AC adaptér
• CD Správce naplánovaných tras & trasových bodů
• Návod
• Průvodce rychlým zahájením práce

Záběr mapy BlueChart

Rozdělená stránka

Záběr ulice

funkceKLÍČOVÉ

GPSmap® 276C a 278

Přednahrané silniční mapy Evropy
(pouze pro model 278)

Kompatibilní se sonarem
Garmin

Akustické výzvy

Přílivové tabulky

Automatické plánování trasy
(křižovatka po křižovatce)

Konektor pro sluchátka / audio
výstup

Přenosný

Vhodný pro automobily / motocykly

Volitelná BlueChart g2 nabízí:

- Perspektivní pohled
- Aktuální přílivový graf
- Barevné letecké snímky
- Pobřežní silnice a zájmové body

POI

Podrobné informace viz str. 21

3000
15 hodin
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funkceKLÍČOVÉ

GPS 152

Základní námořní navigace

Kompaktní, napevno připevnitelný
design

20 přepsatelných tras

Automatický záznam trasy

Denní počítadlo kilometrů: aktuální
a průměrná rychlost, doba výcho-
du/západu slunce, maximální rych-
lost, denní počítadlo ujeté vzdále-
nosti a času stráveného na cestě

Akustické výzvy

Záruka 2 roky

Voděodolnost

Trasové body 

Podpora systému
WAAS EGNOS

NMEA 0183

2

GPS 152 je GPS přijímač 12 paralelních kanálů s vysoce kontrastním disple-
jem s úhlopříčkou 10,2 cm.

Je vybaven kompaktním, napevno připevnitelným držákem a jednoduchou
klávesnicí, která umožňuje snadný zápis informací. Tento GPS přijímač nabízí
20 změnitelných tras, automatický záznam trasy, denní počítadlo kilometrů
s možností zjištění aktuální a průměrné rychlosti, informace o východu / zápa-
du slunce, stopky a výpočet vzdálenosti. Mezi funkce tohoto přístroje patří
i akustické výzvy.

GPS 152 je vodotěsný dle normy IPX 7.

GPS 115522

Balení obsahuje:

• Přijímač GPS 152 • Kulový držák
• Databáze: Databáze námořních bodů (Amerika) • Napájecí / datový kabel
• Nízkoprofilová dálková námořní anténa GA 29 • Návod k obsluze 

(nebo interní anténa GPS) • Průvodce rychlým nastavením

Displej s velkými čísly 3D grafická navigace
500
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Lehce čitelné, snadno ovladatelné

A� jste na rybářské výpravě nebo prostě potřebujete sledovat
dění pod lodí, Fishfinder od Garmina Vám zajistí skutečně
podrobný obraz odrážející i opravdu velké hloubky. Výkonné
snímače, displeje s vysokým rozlišením, efektivní jedno nebo
dvoufrekvenční sonarové sondy a široká škála snadno ovlada-
telných funkcí staví tyto přístroje značky Garmin na vrchol
seznamu nezbytných rybářských pomůcek. Všechny tyto systé-
my zahrnují patentovanou technologii Garmin See-Thru pro
jemnou detekci ryb a struktury dna. Zatímco funkce UltraScroll
umožňuje rychlejší překreslování sonarových dat, výstup duál-
ního sonaru znatelně rozšiřuje výkon v mělkých vodách. Mezi
další charakteristiky patří také nové megabitové řešení sítě
CANet, která umožňuje zobrazení výsledků vyhledávání pří-
strojem Fishfinder na displejích mapových plotterů Garmin.
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Všechny fishfindery pracují na základě sonarové technologie vyvinuté
v průběhu druhé světové války, která byla určena k zjiš�ování a zazna-
menávání polohy ponorek pohybujících se v hlubokých vodách. Někte-
ří iniciativní rybáři časem zjistili, že sonarové vlny lze využít také
k zachycení pohybu ryb, tak se zrodil moderní vyhledávač ryb.

Zjednodušeně řečeno, sonar funguje na základě technologie akustic-
kého hloubkoměru, který prostřednictvím sondy odesílá v kuželovitém
kruhu skrz vodu ultrazvukové vlny. Pokud tyto zvukové vlny zasáhnou
dno, objekt nebo rybu, je zvuk odražen zpět k sonarové sondě. Jakmi-
le je rychlost zvuku ve vodě konstantní, uběhne mezi přeneseným sig-
nálem a přijatou ozvěnou měřitelný čas, který umožňuje určení vzdále-
nosti k objektu pod vodou. Tyto informace jsou organizovány vestavě-
ným mikroprocesorem, který je mění na symboly a následně zobrazu-
je na displeji sonaru fishfinder.

Jakékoliv jemné odlišnosti v objektech, a� se již jedná o skalnatá moř-
ská dna, blátivý podklad nebo dno překryté rostlinami či jinou zelení,
jsou zobrazeny jako různé sonarové odrazy. Tyto odrazy přístroj
Fishfinder přečte a převede do grafického znázornění profilu dna. Pro
další zdokonalení interpretace typu vodního dna lze použít funkci elek-
tronického zobrazení linie dna Whiteline, kterou jsou vybaveny sofisti-
kovanější přístroje Garmin. Tenká linie (whiteline) na displeji označuje
měkčí dno, zatímco silnější linka označuje dno pevnější.

Černobílé displeje Garmin využívají pro znázornění dna černou linku,
zatímco naše barevné displeje definují konec vody a začátek dna lin-
kou červenou. Funkce Whiteline napomáhá klást důraz na místa, kde
je lokalizován silný signál, čímž dochází ke zlepšení charakteristiky
typu dna a identifikaci výčnělků, skal a dalších struktur s potenciálem
výskytu ryb.

Rybí cíle a úhly záběru

Typ a rozměry ozvěn rybích cílů, které se objeví na sonarovém disple-
ji, jsou ovlivněny množstvím faktorů: nastavením citlivosti sonaru
Fishfinder, úhlem záběru sondy, rychlostí lodi a velikostí, hloubkou,
rychlostí a trajektorií ryby.

Úhlovým rozměrem sonarového paprsku je úhel záběru, který se
udává ve stupních. Např. 40˚ úhel záběru je širší a pokrývá větší
oblast než 10˚ kužel ve stejné hloubce. Použité úhly záběru se mohou
u jednotlivých modelů fishfinder lišit. Některé přístroje využívají pouze
jeden úhel záběru, zatímco důmyslnější modely nabízejí pro pokrytí
širší oblasti, aniž by došlo k obětování detailů, duální nebo víceúhlo-
vou technologii (prostřednictvím několika sond).

Některé z novějších sonarů Garmin Fishfinder pracují s dvoufrekvenč-
ní sondou (jedna sonda přinášející zisk z dvou úhlů záběru). Tyto jed-
notky střídavě přenáší signál o frekvenci 50 kHz a 200 kHz produko-
vaný jednou sondou. To umožňuje jednotce využívat jak úzký úhel
záběru (200 kHz) pro zobrazení podrobných informací o dnu (omezení
mrtvých zón na minimum), tak širší úhel záběru 50 kHz pro větší
pokrytí, takže jednotka dokáže zachytit kvalitněji více ryb.

Dvoufrekvenční sonda

Jak sonary Fishfinder pracují

UltraScroll™

Technologie Garmin Ultrascroll poskytuje mnohem
rychlejší opakovaní "výstřelů" sondy, což umožňuje
uživatelům rychlejší aktualizaci údajů na displeji
a lepší určení cílů na sonarových displejích.

Nová sonarová technologie
(dostupná pro modely 140, 160C, 400C a 340C nebo při užívání přístroje GSD 21 / 22
s kompatibilním mapovým plotterem Garmin)

Duální sonda

Duální technologie umožňuje jedné sondě pracovat
ve dvou odlišných frekvencích, čímž je dosaženo
zlepšeného výkonu v mělkých vodách a snazšího
vyhledání ryb mimo prostor pod lodí.

Technologie See-Thru

Technologie See-Thru umožňuje sonaru Fishfinder
slyšet slabé i silné signály současně. Toto vypomáhá
při identifikaci návratu ryb, když jsou poblíž termoklyn
nebo dokonce když se ukrývají blízko objektů.

Nastavení rozsahu

Zde může uživatel nastavit na stupnici o rozpětí
15,2 m požadovaný rozsah. Zcela vpravo jsou pro
snazší vyhledání cíle v reálném čase zobrazeny
ozvěny sonaru.

Zoom

Pokud se ryby drží v blízkosti dna, použijte pro jejich
vyhledání funkci zoom. Výborným řešením je funkce
2x nebo 4x zoom zobrazená na plné nebo rozdělené
obrazovce.

Vlastní nastavení

Na této stránce lze nastavit vlastní akustická upozor-
nění z hlediska spuštění výstrahy, např. na základě
velikosti ryby nebo vstupu do mělkých či hlubokých
vod.

200 kHz - úhel záběru
10˚, v hloubce 9,1 m
pokrytí 1,8 m

50 kHz - úhel záběru
40˚, v hloubce 9,1 m

pokrytí 6,1 m
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Nastavení rozsahu

Ozvěny sonaru

Záruka 2 roky

Voděodolnost

CANet

Sonar

NMEA 0183

2

Přístroj Garmin Fishfinder 400C umožňuje za každého počasí perfektní monito-
rování situace pod vodou. Je vybaven unikátním displejem QVGA s úhlopříč-
kou 10,2 cm, který je dobře čitelný i na přímém slunečním světle, duální son-
dou a možností zvolit bu	 duální sondu 400 watt RMS nebo dvoufrekvenční
sondu 500 watt RMS. S pomocí těchto výborných funkcí máte úspěšný rybolov
jistý.

Sonar 400C přináší maximální snímací flexibilitu v hloubkovém rozsahu od
0,3 do 274,2 metrů. Funkce UltraScroll zajiš�ující rychlé sonarové aktualizace,
funkce AutoGain, technologie See-Thru, upozornění na velikosti ryb a záznamy
termolinií tvoří ucelený soubor všech potřebných nástrojů.

Užívání tohoto elegantního přístroje usnadňují plně automatické operace
a přehledné uživatelské rozhraní. Sonar Fishfinder 400 podporuje sí� CANet.

Fishfinder 440000CC funkceKLÍČOVÉ

Fishfinder 400C

Kompatibilní s CANet

Akustické výzvy

Podpora dvoufrekvenční
i duální sonarové sondy

Rozdělená stránka - zoom

UltraScroll (zobrazí rybí cíle i při
vysokých rychlostech lodi)

Technologie See-Thru
(zobrazuje ukryté ryby)

Technologie AutoGain
(redukuje šumy, zaostřuje cíle)

Nastavení hloubkové linie
(měří hloubku, ve které se
nacházejí podvodní objekty)

A-Scope (zobrazuje proplouvající
ryby v reálném čase)

Rychlost vody
(zobrazuje rychlost na vodě)Balení obsahuje:

• Fishfinder 400C
• Otočný montážní držák
• Napájecí / datový kabel
• Duální nebo dvoufrekvenční sonarová sonda
• Ochranný kryt
• Návod k obsluze

Fishfinder 400C

Kompletní parametry výrobku
a jeho srovnání s dalšími pří-
stroji naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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Nastavení rozsahu

Ozvěny sonaru

Fishfinder 300C

funkceKLÍČOVÉ

Fishfinder 300C

Extra jasný barevný displej QVGA
s úhlopříčkou 8,9 cm

Včetně 150W duální sondy pro
optimální výkon ve sladké i slané
vodě

Hloubkový rozsah až 247 metrů

Technologie See-Thru, AutoGain
a UltraScroll pro lepší výkon

Plně funkční a snadno
ovladatelná hlavní nabídka

Informace o rychlosti a trase
s volitelnou sondou

Akustické výstrahy

Nastavitelná hloubková linie

Grafický záznam teploty vody

Společně s ostrým obrazem barevného displeje s úhlopříčkou 8,9 cm, který je
dobře čitelný na přímém slunečním světle, přináší sonar Fishfinder 300C
v kompaktním a cenově dostupném přístroji i celou řadu šikovných funkcí.
Vybaven duální sonarovou sondou může v mělkých vodách monitorovat z hle-
diska výskytu ryb širší oblast, přičemž disponuje dostatkem sil pro dosažení
hloubky až 274,3 m.

Sonar 300C má velké množství vyspělých funkcí umožňujících zachytit více
informací. K těmto funkcím patří např. nastavitelná hloubková linie, graf teploty
vody, zoom a kruhový graf se sonarovými odezvami. Technologie See-Thru,
AutoGain a UltraScroll umožňují zobrazit po většinu času více ryb. S novým,
snadno ovladatelným menu se nyní můžete zaměřit více na rybaření a méně
na obsluhu sonaru Fishfinder.

Fishfinder 330000CC

Záruka 2 roky

Voděodolnost

Sonar

NMEA 0183

2

NOVINKA

Balení obsahuje:

• Fishfinder 300C
• Montáž sondy na zrcadlo/na tažný motor (duální)
• Napájecí / datový kabel dlouhý 1,83 m
• Třmenový montážní držák
• Sada pro vestavnou montáž
• Návod k rychlému zahájení práce

Kompletní parametry výrobku
a jeho srovnání s dalšími pří-
stroji naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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Záruka 2 roky

Voděodolnost Sonar

NMEA 0183

2

funkceKLÍČOVÉ

Fishfinder 160C

Jasný, na slunci dobře čitelný,
displej s úhlopříčkou 11,4 cm

Cenově dostupný barevný sonar
pro rekreační rybáře

Zahrnuje 150W duální sondu pro
optimální výkon v mělkých vodách

Funkce UltraScroll pro rychlou
odezvu sonaru

Hloubka: až 274,3 metrů

Technologie SeeThru umožňující
oddělení ryb od termolinií
a struktury dna

Funkce AutoGain pro získání
detailního zobrazení struktury
a pevnosti dna

Možnost zvolit mezi úhlem záběru
14˚ a 45˚

Přístroj Fishfinder 160C je barevný sonar za nízkou cenu. Informace
o odrazech ryb a dna jsou zřetelně zobrazeny na jasném displeji,
který je dobře čitelný na přímém slunečním světle, což usnadňuje
vykreslení rybářského pozadí. Přístroj Fishfinder 160C nabízí pro
zlepšený výkon v mělkých vodách duální sondu. Stejně jako všechny
ostatní sonary Garmin Fishfinder, i model 160C je odolný, vodotěsný
a schopný obstát před přírodními živly.

I přístroj Fishfinder 160C nabízí funkci UltraScroll, která umožňuje
uživatelům získat mnohem rychlejší překreslení sonarových
informací. Funkce AutoGain je, stejně jako uživatelsky nastavitelný
zisk, standardem pro všechny nové sonary Garmin Fishfinder.

Fishfinder 116600CC

Zobrazení blížící se ryby

Bílé pozadí

Hlavní nabídka

Balení obsahuje:

• Fishfinder 160C • Návod k obsluze
• Montáž sondy na zrcadlo (Přenosný model je dodáván také s přepravním kufříkem
• Napájecí kabel a přísavnou montážní sadou pro sondu)
• Výklopný / otočný montážní držák

Kompletní parametry výrobku
a jeho srovnání s dalšími pří-
stroji naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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funkceKLÍČOVÉ

Fishfinder 90 a 140

Čtyřstupňový černobílý displej
FSTN (Fishfinder 140)

Funkce UltraScroll pro rychlejší
překreslování sonarových dat

Duální sonda pro lepší interpretaci
ryb zachycených ve vodě

Možnost zvolit mezi úhlem záběru
14˚ a 45˚ 

Široký úhel záběru (45˚) pro
sledování pohybu ryb i mimo
prostor pod lodí.

Funkce AutoGain pro získání
detailního zobrazení struktury
a pevnosti dna

Ryba v dosahu

Zobrazení velkých čísel

Snadné vyhledání ryb

Vyhledávač ryb Fishfinder 90 představuje základní model, který nabízí kvalitní
technologii a řadu funkcí za velmi přijatelnou cenu. Tento přístroj se perfektně
hodí pro všechny malé lodě, kde je hlavní prioritou úspora prostoru. Funkce
duální sondy zajiš�uje ten nejlepší výkon v mělkých vodách. Široký úhel záběru
(45˚) umožňuje sledovat pohyb ryb i mimo prostor pod lodí. Se základním čer-
nobílým displejem má přístroj Fishfinder 90 jeden z nejostřejších obrazů ve své
cenové kategorii.

I přístroj Fishfinder 90 nabízí funkci UltraScroll, která umožňuje uživatelům zís-
kat mnohem rychlejší překreslení sonarových informací. Funkce AutoGain je,
stejně jako uživatelsky nastavitelný zisk, standardem pro všechny nové sonary
Garmin Fishfinder. 

Pokud je vaší prioritou zřetelné zobrazení cílů, je Fishfinder 140 tím pravým
nástrojem pro Vás. S displejem o rozlišení 120 x 240 pixelů získáte to nejlepší
a nejkontrastnější zobrazení objektů. Stejně jako všechny nové Fishfindery
Garmin, i model 140 nabízí funkci UltraScroll pro rychlou aktualizaci sonaro-
vých dat, která je ideálním pomocníkem pro monitorování při vyšších rychlos-
tech. Model 140 je vybaven minimálním množstvím tlačítek a intuitivním ovlá-
dáním. Díky pohodlné nástrojové liště již nikdy nebudete muset pro změnu
nastavení opouštět sonarové okno.

Fishfinder 9900  || 114400

Záruka 2 roky

Voděodolnost

Sonar

2

Balení obsahuje:

• Fishfinder 90 nebo 140
• Montážní sada pro instalaci sondy na zrcadlo s integrovaným napájecím kabelem
• Výklopný / otočný montážní držák
• Návod k obsluze 

(Přenosný model je dodáván také s přepravním kufříkem a přísavnou montážní sadou pro sondu.)

Kompletní parametry výrobku
a jeho srovnání s dalšími pří-
stroji naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com
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Sondy instalované na
zrcadlo

Typické použití:
Podpalubní, palubní nebo pro
motorové čluny; sklolaminát, hliník,
dřevo nebo nafukovací čluny

Materiál:
Plast

Nastavitelný sklon
sondy připevněné
k trupu

Typické použití:
Kajuty, vysokorychlostní motorové
čluny nebo plachetnice

Materiál:
Uretan

Sondy pro montáž
skrz dno

Typické použití:
Kajuty, vysokorychlostní motorové
čluny nebo plachetnice

Materiál:
Plast

Typické použití:
Kajuty, vysokorychlostní motorové
čluny nebo plachetnice;  dřevěné
trupy; hliníkové trupy musí být izo-
lovány bronzovým pláštěm

Materiál:
Bronz

Typické použití:
Kajuty, vysokorychlostní motorové
čluny nebo plachetnice; dřevěné
trupy; hliníkové trupy musí být izo-
lovány bronzovým pláštěm

Materiál:
Bronz; včetně proudnicového krytu

Sonarové sondy
Sondy Garmin jsou dostupné v široké nabídce instalačních typů,
takže si můžete být jisti, že naleznete pro vaši lo	 tu pravou.
Pokud požadujete sonarové informace z té největší hloubky aniž
byste byli mateni údaji o dnu, vyzkoušejte řadu dvoufrekvenčních
sond Garmin, které Vám umožní provoz při nízkých i vysokých
frekvencích. Při spárování těchto sond se sonary Garmin získáte
při vysokofrekvenčním nastavení lepší rozlišení a detailní zobra-
zení. Provozem na nízké frekvenci získáte podrobnější údaje,
které představují ideální řešení pro pobřežní rybaření.

Intelliducer Garmin

Nová řada hloubkových sond Intelliducer určená pro
montáž skrz dno je dostupná ve dvou variantách, které
kompenzují odlišné úhly náklonu trupu lodi (0 až 12
stupňů a 13 až 23 stupňů). Tím je dosaženo přesnějších
údajů a minimalizace rizika ztráty informací o hloubce při
naklánění lodi. Tyto sondy jsou dostupné také v sadě pro
montáž na zrcadlo. Výstupy NMEA 2000 nebo 0183.

NOVINKA
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Ruční GPS přijímače 
Odolné, vodotěsné a vždy připravené
na cestu za dobrodružstvím

S příručními přístroji GPS Garmin, které jsou vhodné i pro
používání na moři, máte navigaci po celém světe na dosah
ruky. A� se nacházíte na vodě, na silnici nebo na treku, tyto
kompaktní samostatné jednotky udělají z vaší cesty díky své
mimořádné přesnosti a snadnému intuitivnímu ovládání ještě
lepší zážitek. Díky svému paralelnímu vícekanálovému designu
mohou přijímače Garmin pracovat na základě signálu až
z 12 GPS družic, což umožňuje nepřetržitou aktualizaci polohy.
Ruční přístroje značky Garmin představují od základních
kapesních jednotek, které umožňují označit a zvolit cílové
body, až po vyspělejší přijímače, které mohou zobrazit podrob-
nou námořní kartografii v živých, na slunci dobře čitelných,
barvách, ty nejuniverzálnější naváděcí systémy, které se
vejdou do dlaní.
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1

Voděodolnost

Cílové body

Baterie

Podpora systému
WAAS EGNOS 

NMEA 0183

Záruka 1 rok 

Přístroj GPS 72 vhodný pro použití na moři je vybaven velkým displejem
a snadno ovladatelnými tlačítky, přičemž podporuje systém WAAS pro zaměře-
ní polohy s přesností na tři metry. GPS 72 plave na vodě a je vodotěsný dle
normy IPX7, což zaručuje odolnost proti náhodnému namočení nebo postříkání
vodou. Na vodě či na souši, GPS 72 dokáže uložit do paměti až 500 oblíbe-
ných míst a zavést Vás do požadovaného cíle (žádné uliční ani terénní mapy).

V přístroji GPS 72 je předprogramován jak seznam měst celého světa, tak sou-
hrn námořních navigačních bodů (včetně majáků, bójí, akustických signálů
a světelných signálů). Součástí jednotky je také zvláštní vnitřní pamě� 1 MB,
což umožňuje nahrávat z volitelných disků MapSource zájmové body POI.
A� se plavíte, lovíte nebo rybaříte, vždy můžete využít integrované údaje
modelu 72, které zahrnují informace o přílivech / odlivech, době
východu / západu slunce a lovecký a rybářský kalendář.

Model GPS 76 má krom funkcí ručního modelu GPS 72 možnost připojení
externí antény, takže jej lze použít v podpalubí. Ostrý černobílý displej pak při-
náší výborné rozlišení a kontrast.

GPS 7722  | 7766

Balení obsahuje:

• GPS 72 nebo 76 • Poutko na zápěstí
• Databáze: Námořní orientační body • Průvodce rychlým zahájením práce
• Kabel pro připojení k PC (GPS 76) • Návod k obsluze

Přístroje GPSmap 76 a 76S jsou ideální volbou pro použití na vodě. Jsou vodo-
těsné dle normy IPX7 a plavou. Oba jsou vybaveny pamětí, do které lze uložit
až 1000 oblíbených míst, a podporují tvorbu nejpřímější trasy do vybraného
cíle.

S předprogramovaným seznamem světových měst a námořních navigačních
bodů (včetně majáků, bójí, akustických výstrah a světelné signalizace) jsou tyto
jednotky užitečnými pomocníky na toulkách po moři. GPSmap 76 je vybaven
vnitřní pamětí 8 MB; model GPS 76S má pamě� 24 MB, takže do něj můžete
nahrát data z volitelného mapového softwaru, mapy z edice BlueChart nevyjí-
maje. A� se plavíte, lovíte nebo rybaříte, vždy můžete využít integrované údaje
přístroje, které zahrnují informace o přílivech / odlivech a době
východu / západu slunce.

Model GPS 76S je dále vybaven vestavěným elektronickým kompasem, který
zajiš�uje orientační informace i když se zrovna nepohybujete, a barometrickým
výškoměrem pro zachycení změn tlaku a určení přesné nadmořské výšky.
Do paměti lze uložit až 1000 cílových bodů.

GPSmap® 7766  | 7766SS

Balení obsahuje:

• GPSmap 76 / 76S • Průvodce rychlým zahájením práce
• Kabel pro připojení k PC • Návod k obsluze 
• Poutko na zápěstí

Voděodolnost

Trasové body 

Baterie

Kompatibilní
s BlueChart

Podpora systému
WAAS EGNOS 

Mapová stránka 3D sběrnice

1
Záruka 1 rok 

NMEA 0183
Záběr mapy BlueChart Barometrický výškoměr

500

16 hodin

1000

16 hodin
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Modely GPSmap 76Cx a 76CSx jsou barevnými navigačními přístroji vhodnými
pro použití jak na souši, tak na vodě, s možností uložení až 1000 trasových
bodů.

GPS přijímač s vysokou citlivostí pohotově přijímá družicový signál a zazname-
nává polohu v měnících se podmínkách. Barevný TFT displej usnadňuje rozli-
šení detailů na obrazovce za všech světelných podmínek. Jednotka je dodává-
na včetně vyměnitelné microSD datové karty, která zálohuje až 128 MB přídav-
ných mapových dat. To znamená, že můžete vložit bu	 topografické a uliční
mapy nebo námořní mapy BlueChart tak, abyste mohli cestovat po silnici,
pěšmo nebo na vodě jen s jedním přístrojem.

Stejně jako ostatní přístroje této série, i model GPSmap 76CSx je vodotěsný
dle normy IPX7 a plave na vodě.

Model GPSmap 76CSx má nadto vestavěný elektronický kompas, který zobra-
zuje přesný směr a barometrický výškoměr pro automatický záznam tlaku.

GPSmap® 7766CCxx  | 7766CCSSxx

Balení obsahuje:

• Jednotka GPSmap® 76CSx • 128 MB microSD
• Základní mapa • Kabel pro rozhraní USB

Amerika: americké turistické oblasti • CD se správcem tras a trasových bodů MapSource
Evropa: turistické oblasti v Atlantiku • Závěsný popruh
Austrálie turistické oblasti v Pacifiku • Uživatelská příručka 

• Průvodce rychlým zahájením práce

Voděodolnost

Trasové body 

Baterie

Kompatibilní
s BlueChart

Podpora systému
WAAS EGNOS 

1
Záruka 1 rok 

NMEA 0183

Záběr mapy BlueChart Barometrický výškoměr

funkceKLÍČOVÉ

GPS 72 | 76

Navigace na zemi nebo na moři

Vodotěsný a plovoucí!

Námořní databáze. Předprogra-
mováno městy celého světa
a navigačními body

50 přepsatelných tras 

Automatický záznam trasy

Informace o cestě 

Možnost zobrazení velkých čísel

72 - displej s rozlišením
120 x 160 pixelů

76 - displej s rozlišením
180 x 240 pixelů

76 - možnost připojení externí
antény, bezproblémové užívání
v podpalubí

GPSmap® 76 | 76S

Vodotěsný a plovoucí!

Akceptuje mapové edice
MapSource, MetroGuide,
BlueChart a TOPO data

Podrobná základní mapa měst, sil-
nic, dálnic, výpadovek, řek a jezer

Displej s rozlišením
180 x 240 pixelů

Pro vybrané evropské země
CD-ROM BlueChart s informacemi
o přílivu/odlivu

Možnost připojení externí antény

76S - elektronický kompas a baro-
metrický výškoměr; pamě� 24 MB

GPSmap® 76Cx | 76CSx

Datová karta MicroSD rozšiřující
pamě� o 128 MB pro námořní
mapovou edici Bluechart nebo City
Navigator NT a TOPO data

Na slunci výborně čitelný
displej TFT

Vodotěsný a plovoucí!

Vysoce citlivý GPS přijímač

Navigace křižovatka za křižovatkou
(s volitelnou silniční navigační
sadou)

30 hodinový provoz na dvě
tužkové baterie

76CSx - čidlo elektronického kom-
pasu a barometrického výškoměru

Kompletní parametry výrobku
a jeho srovnání s dalšími pří-
stroji naleznete na 
www.garmin.cz
www.garmin.com

1000

30 hodin
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1

Voděodolnost

Cílové body

Baterie

Podpora systému
WAAS EGNOS 

Záruka 1 rok 

Nabito funkcemi je nové Colorado 300 prémiovým příručním GPS zařízením
značky Garmin. Součástí tohoto přístroje je vestavěná základní mapa, vysoce
citlivý přijímač, barometrický výškoměr, elektronický kompas, čidlo teploty, pro-
hlížeč obrázků a mnohem více. Jednotka je vybavena vodotěsným slotem pro
datovou kartu SD a velkým barevným displejem s vysokým rozlišením pro
zobrazení silničních, topografických a pobřežních map a údajů o jezerech.

Uživatelské rozhraní, které je snadno ovladatelné také díky otočnému kolečku
Rock n' Roller™, tvoří společně s možností bezdrátového sdílení trasových
bodů, záznamů a tratí s dalšími uživateli z přístroje Colorado perfektního
společníka na cestách.

Colorado 300

První turistická GPS navigace Garmin s intuitivním rozhraním dotykové obra-
zovky.

Navigace kombinuje intuitivní rozhraní dotykového displeje s odolnou robustní
konstrukcí a širokou možností mapování. Oregon nabízí množství a rozsah
funkcí podle zvolené varianty. Zatímco verzi 400t s 3D topografickými mapami
ocení především horolezci a turisté, provedení 400i s detailními pobřežními
informacemi je určena zejména pro rybáře a model 400x zaujme příznivce
jachtingu, nebo� je, podle slov výrobce, “specialistou na slanou vodu”. Oregon
300 je celosvětovou verzí, která disponuje celosvětovými mapami se stínova-
ným reliéfem a řada 200 přichází jako základní báze s rozšířitelnou kapacitou
map a grafů.

Samozřejmostí je možnot rozšíření 850 MB vnitřní paměti pomocí micro SD
karet, barometrický výškoměr či elektronický kompas, navíc jistě potěší mož-
nosti vytvořit si svůj vlastní profil v menu navigace.

řada Oregon

1000

16 hodin

Oregon 300

Oregon 400t
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Technické údaje
Prvotřídní vybavení znamená užít si skvělé časy

Jak na lodích či luxusních jachtách, tak na obchodních plavi-
dlech. Proto společnost Garmin nabízí v tomto průmyslu nejšir-
ší nabídku námořních navigací založených na systému GPS.
Aby byla zajištěna kompatibilita těchto přístrojů se všemi typy
plavidel, nabízí společnost Garmin širokou škálu námořního
příslušenství - od montážních stojanů a držáků až po kabely,
adaptéry, aktualizace map a další. A� je váš nový přístroj
Garmin určen pro montáž do kabiny nebo do otevřeného
kokpitu, v naší nabídce naleznete všechno potřebné příslušen-
ství nehledě na materiál nebo formát instalace. Námořní příslu-
šenství Garmin: spojnice mezi perfektním vybavením
a skvělými časy na vodě.
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GPSmap 276C a 278 GPSmap 450 GPSmap 550 GPSmap 555 GPSmap 3005C, 3006C a 3010C

Typ GPS přijímače 12 odpojitelných kanálů 12 interních kanálů
(kompatibilní s GA29)

12 interních kanálů
(kompatibilní s GA29)

12 interních kanálů
(kompatibilní s GA29)

GPS 17
12 externích kanálů

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

Přednahrané mapy Mapy Velké Británie a Evropy
(pouze model 278)

Přednahrané mapy BlueChart
Velká Británie + Irsko

Přednahrané mapy BlueChart
Velká Británie + Irsko

Přednahrané mapy BlueChart
Velká Británie + Irsko

NE

Základní mapa Tradiční Galerie družicových snímků Galerie družicových snímků Galerie družicových snímků Tradiční

Kompatibilní s BlueChart ANO NE NE NE ANO

G2 kompatibilita ANO NE NE NE ANO

G2 Vision kompatibilita NE ANO ANO ANO NE

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 14,5 cm x 8,1 cm x 4,9 cm 36,8 cm x 12,7 cm x 7,4 cm 16,3 x 15 cm x 7,4 cm 16,3 x 15 cm x 7,4 cm Viz níže uvedené nákresy

Délka úhlopříčky displeje 96,5 mm 102 mm 127 mm 127 mm 3005 - 127 mm, 3006 - 163 mm,
3010 - 264 mm

Typ displeje 256+ barevný, na slunci čitelný 256+ barevný QVGA,
na slunci čitelný

256+ barevný QVGA,
na slunci čitelný

256+ barevný VGA,
na slunci čitelný

256+ barevný VGA,
na slunci čitelný

Rozlišení displeje 320 x 480 240 x 320 240 x 320 640 x 480 640 x 480

Životnost baterie 15 hodin Dobíjitelná - - - -

Režim TracBack ANO ANO ANO ANO ANO

Množství záchytných bodů 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

CANet kompatibilita NE ANO ANO ANO NE

Kompatibilní se sítí
Garmin Marine Network

NE NE NE NE ANO

Podpora systému
WAAS / EGNOS

ANO ANO ANO ANO ANO

Video vstup NE NE NE NE pouze model 3006, 3010

Poziční formát MGRS ANO ANO ANO ANO ANO

Kompatibilní s radarem NE NE NE NE ANO

Informační stránka ANO ANO ANO ANO ANO

Alfanumerická klávesnice NE NE NE NE ANO

Informace o přílivu / odlivu ANO ANO ANO ANO ANO

Rozsah napětí 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

NMEA 0183 kompatibilita ANO ANO ANO ANO ANO

NMEA 2000 kompatibilita NE NE NE NE NE

Hloubkové rybářské mapy NE s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

NE

3D pohled na mapové
podklady pod vodní hladinou

NE s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

NE

3D pohled na mapové
podklady nad vodní hladinou

NE s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

NE

AutoGuidance
(automatické navádění)

NE s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

s volitelnou datovou kartou
g2 Vision

NE

Produktové informace
viz str. 27

Produktové informace
viz str. 24

Produktové informace
viz str. 25

Produktové informace
viz str. 26

Produktové informace
viz str. 14

GPSmap 276C a 278 GPSmap 450 GPSmap 550 a 555 GPSmap 3005C GPSmap 3006C GPSmap 3010C

Mapové
plottery
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GPSmap 4008 GPSmap 4010 GPSmap 4012 GPSmap 5008 GPSmap 5012 GPSmap 5015

Typ GPS přijímače GPS 17
12 externích kanálů

GPS 17
12 externích kanálů

GPS 17
12 externích kanálů

GPS 17
12 externích kanálů

GPS 17
12 externích kanálů

GPS 17
12 externích kanálů

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

Přednahrané mapy
a základní mapa

Základní mapa složená
z družicových snímků

Základní mapa složená
z družicových snímků

Základní mapa složená
z družicových snímků

Základní mapa složená
z družicových snímků

Základní mapa složená
z družicových snímků

Základní mapa složená
z družicových snímků

Kompatibilní s BlueChart NE NE NE NE NE NE

G2 kompatibilita NE NE NE NE NE NE

G2 Vision kompatibilita ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 28,5 cm x 17,8 cm
x 10,6 cm

34 cm x 22,6 cm x 10,7 cm 37,6 cm x 24,1 cm x 12 cm 25,7 cm x 17,3 cm
x 10,7 cm

33 cm x 24,1 cm x 12 cm 39,4 cm x 29,7 cm x 13 cm

Délka úhlopříčky displeje 213 mm 264 mm 307 mm 213 mm 307 mm 307 mm

Typ displeje 4096 barevný VGA 4096 barevný SVGA 4096 barevný XGA Barevný dotykový displej
VGA

Barevný dotykový displej
XGA

Barevný dotykový displej
XGA

Čitelné na slunečním světle Čitelné na slunečním světle Čitelné na slunečním světle Čitelné na slunečním světle Čitelné na slunečním světle Čitelné na slunečním světle Čitelné na slunečním světle

Rozlišení displeje 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 640 x 480 1024 x 768 1024 x 768

Životnost baterie - - - - - -

Režim TracBack ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Množství záchytných bodů 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

CANet kompatibilita NE NE NE NE NE NE

Kompatibilní se sítí
Garmin Marine Network

ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Podpora systému
WAAS / EGNOS

ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Video vstup ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Poziční formát MGRS ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Kompatibilní s radarem ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Informační stránka ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Alfanumerická klávesnice ANO ANO ANO Dotykový displej Dotykový displej Dotykový displej

Informace o přílivu / odlivu ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Rozsah napětí 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35

NMEA 0183 kompatibilita ANO ANO ANO ANO ANO ANO

NMEA 2000 kompatibilita ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Hloubkové rybářské mapy s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

3D pohled na mapové
podklady pod vodní hladinou

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

3D pohled na mapové
podklady nad vodní hladinou

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

AutoGuidance
(automatické navádění)

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

s volitelnou datovou
kartou g2 Vision

Produktové informace
viz str. 12

Produktové informace
viz str. 12

Produktové informace
viz str. 12

Produktové informace
viz str. 10

Produktové informace
viz str. 10

Produktové informace
viz str. 10
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eTrex H eTrex Legend HCx eTrex Vista HCx

Přijímač Vysoce citlivý přijímač Vysoce citlivý přijímač Vysoce citlivý přijímač

Počet trasových bodů 500 500 1000

Vnitřní pamě� Není Není Není

Množství tras 20 20 20

Databáze, základní mapa
nebo vestavěné mapy

Není Turistické Možnost plánování tras
Základní mapa, Atlantik

Turistické Možnost plánování tras
Základní mapa, Atlantik

Možnost přidání map Ne MapSource CD-ROM aktualizovatelné
informace, přednahrané karty microSD

MapSource CD-ROM aktualizovatelné
informace, přednahrané karty microSD

Životnost baterie 17 hodin (2AA) 25 hodin (2 AA) 25 hodin (2 AA)

Rozměr displeje 2,8 x 5,4 3,3 x 4,3 3,3 x 4,3

Typ displeje Černobílý LCD (4 odstíny) 256 barev TFT 256 barev TFT

Výpočet oblasti Ne Ano Ano

Rozlišení displeje 128 x 64 220 x 176 220 x 176

Standardní GPS anténa Vestavěná Vestavěná Vestavěná

Režim TracBack Ano Ano Ano

Množství záchytných bodů 10 000 10 000 10 000

Hmotnost přístroje 150,3 g bez baterií 156 g bez baterií 156 g bez baterií

Akustické výstrahy Ne Kotva, Příjezd, Hodiny, Odchýlení z kursu Kotva, Příjezd, Hodiny, Odchýlení z kursu

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 11,2 cm x 5 cm x 3 cm 10,7 cm x 5,6 cm x 3 cm 10,7 cm x 5,6 cm x 3 cm

Palcový joystick (5ti poziční přepínač) Ne Ano Ano

Oddělené sériové a USB rozhraní Pouze sériové Ne / pouze USB Ne / pouze USB

Uložení map Není Vyjímatelná datová karta microSD Vyjímatelná datová karta microSD

Podsvícení displeje Jedna úroveň Možnost nastavení více úrovní Možnost nastavení více úrovní

Externí anténa Přenos Ne Ne Ne

Vnitřní diference Není Není Není

Podpora systému WAAS / EGNOS Ano Ano Ano

Poziční formát Loran TD Není Ano Ano

Poziční formát MGRS Ano Ano Ano

Poměr plachtění, poměr plachtění a
vertikální rychlosti k cíli

Není Není Není

Vestavěný elektronický kompas Není Není Ano

Vestavěný barometrický výškoměr Není Není Ano

Plánování trasy
křižovatka po křižovatce

Není Ano Ano

Lovecký / rybářský kalkulátor Ano Ano Ano

Informační stránka Ne Ano Ano

Sousedící trasové body Ne Ano Ano

Předpově� přílivu/odlivu Není Ano Ano

Rozsah napětí 2,5 4,2 - 5,5 4,2 - 5,5

Symboly trasových bodů Ano Ano Ano

NMEA kompatibilita Ano Ano Ano

Produktové informace viz str. 40 Produktové informace viz str. 40 Produktové informace viz str. 40

Ruční GPS

GPSMAP 60Cx GPSMAP 60CSx Colorado 300 Oregon 300

Přijímač Vysoce citlivý GPS příjimač Vysoce citlivý GPS příjimač Vysoce citlivý GPS příjimač Vysoce citlivý GPS příjimač

Počet trasových bodů 1000 1000 1000 1000

Vnitřní pamě� 64 MB Vyjímatelná datová karta
microSD (součástí)

64 MB Vyjímatelná datová karta
microSD (součástí)

384 MB 850 MB

Množství tras / zastávek na trase 50/250 50/250 50/20 50/20

Databáze, základní mapa
nebo vestavěné mapy

Turistické Možnost plánování tras
Základní mapa, Atlantik

Turistické Možnost plánování tras
Základní mapa, Atlantik

Základní mapa Atlantiku Základní mapa Atlantiku

Možnost přidání map MapSource CD-ROM aktualizovatelné
informace, přednahrané karty microSD

MapSource CD-ROM aktualizovatelné
informace, přednahrané karty microSD

SD karta pro rozšíření paměti micro SD

Životnost baterie 18 hodin (2 AA) 18 hodin (2 AA) 16 hodin (2 AA) 15 hodin (2 AA)

Rozměr displeje 2,2 x 1,5 2,2 x 1,5 2,5 x 1,5 2,5 x 1,5

Typ displeje 256 barev TFT 256 barev TFT Transflektivní barevný TFT Dotykový TFT

Výpočet oblasti Ano Ano Ano Ano

Rozlišení displeje 240 x 160 240 x 160 240 x 400 340 x 460

Standardní GPS anténa Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná

Režim TracBack Ano Ano Ano Ano

Množství záchytných bodů 10 000 10 000 10 000 10 000

Hmotnost přístroje 153 g bez baterií 153 g bez baterií 241 g 199 g

Akustické výstrahy Kotva, Příjezd, Hodiny, Odchýlení z kursu Kotva, Příjezd, Hodiny, Odchýlení z kursu Kotva, Příjezd, Hodiny, Odchýlení z kursu Kotva, Příjezd, Hodiny, Odchýlení z kursu

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 6,1 x 2,4 x 1,3 6,1 x 2,4 x 1,3 5,5 x 2,4 x 1,4 4,4 x 2,3 x 1,4

Palcový joystick (5ti poziční přepínač) Není Není 3 Axis Rock 'N Roller™ Není

Oddělené sériové a USB rozhraní Ano Ano Ano Ano

Uložení map Vyjímatelná datová karta microSD Vyjímatelná datová karta microSD Vnitřní pamě� + datová karta SD Vnitřní pamě� + datová karta micro SD

Podsvícení displeje Možnost nastavení více úrovní Možnost nastavení více úrovní Stupňované Stupňované

Externí anténa Přenos Ano Ano Ano Ano

Podpora systému WAAS / EGNOS Ano Ano Ano Ano

Poziční formát Loran TD Ano Ano Ano Ano

Poziční formát MGRS Ano Ano Ano Ano

Poměr plachtění, poměr plachtění a
vertikální rychlosti k cíli

Není Ano Ano Ano

Vestavěný elektronický kompas Není Ano Ano Ano

Vestavěný barometrický výškoměr Není Ano Ano Ano

Plánování trasy
křižovatka po křižovatce

Ano Ano Ano Ano

Lovecký / rybářský kalkulátor Ano Ano Ano Ano

Informační stránka Ano Ano Ano Ano

Sousedící trasové body Ano Ano Ano Ano

Předpově� přílivu/odlivu Ano Ano Ano Ano

Rozsah napětí 8 - 36 8 - 36 8 - 36 8 - 36

Symboly trasových bodů Ano Ano Ano Ano

NMEA kompatibilita Ano Ano Ano Ano

Produktové informace viz str. 40 Produktové informace viz str. 40 Produktové informace viz str. 40 Produktové informace viz str. 40

Ruční GPS
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GPS 72 GPS 76 GPSMAP 76 GPSMAP 76S GPSMAP 76Cx GPSMAP 76CSx

Přijímač 12 kanálů 12 kanálů 12 kanálů 12 kanálů Vysoce citlivý GPS příjimač Vysoce citlivý GPS příjimač

Počet trasových bodů 500 500 1000 1000 1000 1000

Vnitřní pamě� 1 MB 1 MB 8 MB 24 MB 128 MB microSD (je zahrnuta) 128 MB microSD (je zahrnuta)

Množství tras / zastávek na trase 50/50 50/50 50/125 50/125 50/250 50/250

Databáze, základní mapa
nebo vestavěné mapy

Databáze námořních
orientačních bodů

Databáze námořních
orientačních bodů

Atlantská vodní cesta Atlantská vodní cesta Základní mapa s možností
plánování tras, Atlantik

Základní mapa s možností
plánování tras, Atlantik

Možnost přidání map Orientační body MapSource Orientační body MapSource MapSource CD-ROM
aktualizovatelné informace

MapSource CD-ROM
aktualizovatelné informace

MapSource CD-ROM
aktualizovatelné informace

MapSource CD-ROM
aktualizovatelné informace

Životnost baterie 16 hodin (2 AA) 16 hodin (2 AA) 16 hodin (2 AA) 16 hodin (2 AA) 18 hodin (2 AA) 18 hodin (2 AA)

Úhlopříčka displeje 2,2 x 1,6 2,2 x 1,6 2,2 x 1,6 2,2 x 1,6 2,2 x 1,5 2,2 x 1,5

Typ displeje Černobílý LCD (4 odstíny) Černobílý LCD (4 odstíny) Černobílý LCD (4 odstíny) Černobílý LCD (4 odstíny) 256 barev TFT 256 barev TFT

Výpočet oblasti Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Rozlišení displeje 160 x 120 240 x 180 240 x 180 240 x 180 240 x 160 240 x 160

Standardní GPS anténa Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála Vestavěná čtvercová spirála

Režim TracBack Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Množství záchytných bodů 2 048 2 048 10 000 10 000 10 000 10 000

Hmotnost přístroje 218,3 g 218,3 g 218,3 g 218,3 g 215,5 g včetně baterií 215,5 g včetně baterií

Akustické výstrahy Kotva, Příjezd, Hodiny,
Odchýlení z kursu

Kotva, Příjezd, Hodiny,
Odchýlení z kursu

Kotva, Příjezd, Hodiny,
Odchýlení z kursu

Kotva, Příjezd, Hodiny,
Odchýlení z kursu

Kotva, Příjezd, Hodiny,
Odchýlení z kursu

Kotva, Příjezd, Hodiny,
Odchýlení z kursu

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 6,2 x 2,7 x 1,4 6,2 x 2,7 x 1,4 6,2 x 2,7 x 1,4 6,2 x 2,7 x 1,4 6,2 x 2,7 x 1,4 6,2 x 2,7 x 1,4

Palcový joystick (5ti poziční přepínač) Není Není Není Není Není Není

Oddělené sériové a USB rozhraní Není Není Není Není Ano Ano

Uložení map Vnitřní pamě� (pouze POI) Vnitřní pamě� (pouze POI) Vnitřní pamě� Vnitřní pamě� Vyjímatelná datová karta microSD Vyjímatelná datová karta microSD

Podsvícení displeje Jedna úroveň Jedna úroveň Jedna úroveň Jedna úroveň Možnost nastavení více úrovní Možnost nastavení více úrovní

Externí anténa Přenos Ne Ano Ano Ano Ano Ano

Vnitřní diference Není Není Není Není Není Není

Podpora systému WAAS / EGNOS Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Poziční formát Loran TD Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Poziční formát MGRS Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Poměr plachtění, poměr plachtění a
vertikální rychlosti k cíli

Není Není Není Ano Není Ano

Vestavěný elektronický kompas Není Není Není Ano Není Ano

Vestavěný barometrický výškoměr Není Není Není Ano Není Ano

Plánování trasy
křižovatka po křižovatce

Není Není Není Není Ano Ano

Lovecký / rybářský kalkulátor Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Informační stránka Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Sousedící trasové body Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Předpově� přílivu/odlivu Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Rozsah napětí 8 - 35 10 - 40 10 - 40 10 - 40 8 - 36 8 - 36

Symboly trasových bodů Ano Ano Ano Ano Ano Ano

NMEA kompatibilita Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Produktové informace
viz str. 38

Produktové informace
viz str. 38

Produktové informace
viz str. 38

Produktové informace
viz str. 38

Produktové informace
viz str. 39

Produktové informace
viz str. 39

Ruční GPS

BlueChart

Plány přístavů • • •

Zákres hloubkových bodů • • •

Loděnice • • •

Zákres vraků a překážek • • •

Přílivové zóny • • •

Překážky • • •

Zakázaná území • • •

Námořní navigační objekty • • •

Zakázaná území • • •

Kotviště • • •

Přístavní omezení • • •

Hloubnice • • •

Předpovědi přílivu a odlivu • • •

Podrobné zobrazení silnic • •

Letecké snímky • •

Obchodní orientační body • •

Ptačí perspektiva • •

Mapy typu Large • •

Aktuální informace • •

3D pohled na mapové podklady nad vodní hladinou •

Galerie družicových snímků •

AutoGuidance (automatické navádění) •

3D pohled na mapové podklady pod vodní hladinou •

Graf přílivových vln •

Aktuální přílivový proud •

Rybářská mapa - hloubky •

Námořní navigační objekty (pouze Mariner’s Eye 3D) •

KOMPATIBILITA S MAPOVÝMI PLOTTERY

GPSMAP 182, 188, 192, 198, 172, 178 •

292, 298, série 2000, série 3000. •

60 / C / CS / CX / CSx, 76Cx / CSx •

GPSMAP 276*, 278*, 292, 298 • •

2106*, série 3000 • •

GPSMAP 4XX, 5XX, 4XXX, série 5XXX •

FORMÁTY MÉDIÍ

CD-ROM •

Přednahrané karty Micro SD/SD •

Datové karty Garmin • •

Přednahrané SD karty •

Klasická g2 g2 Vision

* omezená funkčnost g2

Typ Barevné multifunkční přístrojové desky

Rozměry přístroje Š x V x H: 10,9 cm x 11,1 cm x 4,8 cm

Rozlišení displeje 320 x 240 pixelů

Typ displeje Na slunci čitelný barevný displej QVGA

Porty NMEA NMEA 0183 a NMEA 2000

Voděodolnost Ano (IPX 7)

Akustické výstrahy Ano

Vestavná montáž Ano

Auto-on Ano

Produktové informace viz str. 6

Námořní
přístrojové desky
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Fishfinder 90 Fishfinder 140 Fishfinder 160C Fishfinder 300C Fishfinder 400C

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 12 cm x 12,6 cm x 6,2 cm 15,5 cm x 12,5 cm x 6,6 cm 15,5 cm x 12,5 cm x 7,4 cm 11,4 cm x 11,4 cm x 6,1 cm 14,5 cm x 12,7 cm x 7,4 cm

Úhlopříčka displeje 102 mm 119 mm 114 mm 89 mm 102 mm

Typ displeje Černobílý FSTN Černobílý displej (4 odstíny) 16 barev CSTN 256 barev QVGA,
dobře čitelný na slunci 

256 barev QVGA,
dobře čitelný na slunci

Rozlišení displeje 64 x 128 240 x 128 128 x 128 240 x 320 240 x 320

Upozornění na ryby Ano Ano Ano Ano Ano

Upozornění na mělčinu /
hlubokou vodu

Ano Ano Ano Ano Ano

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7 IPX 7

Linie dna Ano Ano Ano Ano Ano

Podsvícení displeje Ano Ano Ano Ano Ano

Funkce UltraScroll pro rychlou
odezvu sonaru

Ano Ano Ano Ano Ano

Dvoufrekvenční sonar Není Není Není Ne Ano

Duální sonar Ano Ano Ano Ano Ano

Technologie AutoGain Ano Ano Ano Ano Ano

Rozsah napětí 10 - 18 10 - 18 10 - 18 10 - 35 10 - 35

Maximální hloubka
(Sonar / Fishfinder)

183 m 183 m 274,3 m 274,3 m 457,2 m

ID symbol ryby Ano Ano Ano Ano Ano

Úhel záběru (Sonar / Fishfinder) 14 nebo 45 stupňů (duální) 14 nebo 45 stupňů (duální) 14 nebo 45 stupňů (duální) 14 nebo 45 stupňů (duální) 14 nebo 45 stupňů (duální)

Zobrazení hloubky Ano Ano Ano Ano Ano

Zobrazení teploty
(v závislosti na sondě)

Ano Ano Ano Ano Ano

Rychlost proudící vody
(v závislosti na sondě)

Ne Ne Ano Ano Ano

Hloubkou kontrolovaný zisk Není Není Není Ano Ano

Technologie See-Thru Ano Ano Ano Ano Ano

Výstupní výkon sonaru (max.) 100 W (RMS) 800 W (peak to peak) 100 W (RMS) 800 W (peak to peak) 150 W (RMS) 1200 W (peak to peak) 150 W (RMS) 1200 W (peak to peak) 500 W (RMS) 4000 W (peak to peak)

Rozdělené okno sonar / GPS Ne Ne Ne Ne Ne

Záznam teploty vody Ano Ano Ano Ano Ano

CANet kompatibilita Ne Ne Ne Ne Ano

NMEA kompatibilita (0183) Ne Ne Ano Ano (výstup) Ano

Produktové informace viz str. 34 Produktové informace viz str. 34 Produktové informace viz str. 33 Produktové informace viz str. 32 Produktové informace viz str. 31

Sonary Fishfinder

115.0

114.0
71.26

53.74

22.2
57.6

56.1

Fishfinder 90 Fishfinder 140 / 160C Fishfinder 300C Fishfinder 400C GSD 21

GSD 21 GSD 22

Typ sonaru Analogový Digitální

Rozměry přístroje (VxŠxH) 4,8 cm x 17,3 cm x 12,3 cm 7,6 cm x 19,3 cm x 15,5 cm

Podsvícení displeje N/A N/A

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7

UltraScroll Ano Ano

Kompatibilní s dvoufrekvenčními sondami Ano Ano

Duální sonar Ano Ano

Technologie AutoGain Ano Ano

Rozsah napětí 10 - 35V, stejnosměrný proud 10 - 35V, stejnosměrný proud

Max. hloubka 457,2 m 1524 m

Frekvence 50 / 200KHz, 80 / 200KHz 50 / 200KHz, 80 / 200KHz

Max. úhel záběru Dvoufrekvenční 45 / 10 stupňů 45 / 10 stupňů

Max. úhel záběru Duální (v závislosti na sondě) 45 / 14 stupňů 45 / 14 stupňů

Možnosti displeje N/A N/A

Hloubkou kontrolovaný zisk Ano Ano

See-Thru kompatibilní Ano Ano

Výstupní výkon (watt) 500 W - Dvoufrekvenční, 400 W - Duální 500-2000 W RMS (v závislosti na sondě)

Rozdělené okno Zoom N/A N/A

CANet kompatibilita Ano Ano

Kompatibilní se sítí Marine Network Ne Ano

NMEA kompatibilita Ano Ano

Produktové informace viz str. 18 Produktové informace viz str. 18

GSD 22
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Combo jednotky
Specifikace sonarů doplňujících modely
bez označení "S"

GPSmap 450s GPSmap 550s GPSmap 555s

Rozměry přístroje (ŠxVxH) 14,5 cm x 12,7 cm x 7,4 cm 16,3 cm x 15 cm x 7,4 cm 16,3 cm x 15 cm x 7,4 cm

Úhlopříčka displeje 102 mm 127 mm 127 mm

Typ displeje 256+ barevný QVGA,
dobře čitelný na slunci

256+ barevný QVGA,
dobře čitelný na slunci

256+ barevný VGA,
dobře čitelný na slunci

Rozlišení displeje 240 x 320 240 x 320 640 x 480

Upozornění na ryby Ano Ano Ano

Upozornění na mělčinu /
hlubokou vodu

Ano Ano Ano

Norma pro voděvzdornost IPX 7 IPX 7 IPX 7

Linie dna Ano Ano Ano

Podsvícení displeje Ano Ano Ano

Funkce UltraScroll pro rychlou
odezvu sonaru

Ano Ano Ano

Dvoufrekvenční sonar Ano Ano Ano

Duální sonar Ano Ano Ano

Technologie AutoGain Ano Ano Ano

Rozsah napětí 10 - 35 10 - 35 10 - 35

Maximální hloubka
(Sonar / Fishfinder)

457,2 cm 457,2 cm 609,6 m

ID symbol ryby Ano Ano Ano

Úhel záběru (Sonar / Fishfinder) AnoAno

Zobrazení hloubky Ano Ano Ano

Zobrazení teploty
(v závislosti na sondě)

Ano Ano Ano

Rychlost proudící vody
(v závislosti na sondě)

Ano Ano Ano

Hloubkou kontrolovaný zisk Ano Ano Ano

Technologie See-Thru Ano Ano Ano

Výstupní výkon sonaru (max.) 500 W (RMS) 4000 W (peak to peak) 500 W (RMS) 4000 W (peak to peak) 1000 W (RMS) 8000 W (peak to peak)

Rozdělené okno sonar / GPS Ano Ano Ano

Záznam teploty vody Ano Ano Ano

CANet kompatibilita Ano Ano Ano

NMEA kompatibilita (0183) Ano Ano Ano

Produktové informace viz str. 34 Produktové informace viz str. 34 Produktové informace viz str. 33

GMR 18 GMR 24 GMR 404 / 406

GMR 18 GMR 24 GMR 404 GMR 406

Výstupní výkon 4 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Maximální / minimální dosah 36 nm / 20 m 48 nm / 20 m 72 nm / 20 m 72 nm / 20 m

Otáčky za minutu 24 / 30 24 / 30 24 / 48 24 / 48

Rozměry Úhlopříčka 45,7 cm Výška 22,6 cm Úhlopříčka 61 cm, Výška 24,9 cm 122 cm Open Array 183 cm Open Array

Hmotnost 7,17 kg 9,1 kg 24,49 kg (včetně podstavce) 26,31 kg (včetně podstavce)

Šířka paprsku Horizontální 5˚ 3,6˚ 10,8˚ 1,18˚

Šířka paprsku Vertikální 25˚ 25˚ 25˚ 25˚

Voděodolnost IPX 7 IPX 7 IPX 6 IPX 6

Režim Zoom 2x a 4x 2x a 4x 2x a 4x 2x a 4x

Vstupní výkon 10,5 - 35 Vdc 10,5 - 35 Vdc 10,5 - 38 Vdc 10,5 - 38 Vdc

Spotřeba (provozní) 33,5 W 33,5 W 45 W 45 W

Spotřeba (stand by) 12 W 12 W 18 W 18 W

Provozní teplota (rozsah) -15˚ C až 60˚ C -15˚ C až 60˚ C -10˚ C až 60˚ C -10˚ C až 60˚ C

Přesnost v rozsahu 20 m +/- 1,5% ze stupnice rozsahu
(kdykoliv je vyšší než - 1˚)

20 m +/- 1,5% ze stupnice rozsahu
(kdykoliv je vyšší než - 1˚)

20 m +/- 1,5% ze stupnice rozsahu
(kdykoliv je vyšší než - 1˚)

20 m +/- 1,5% ze stupnice rozsahu
(kdykoliv je vyšší než - 1˚)

Upozornění na chráněné území 2 zóny 2 zóny 2 zóny 2 zóny

Délka kabelu (m) 15 15 15 15

Vlhkost Až 90% Až 90% Až 95% Až 95%

Polarizace Horizontální Horizontální Horizontální Horizontální

Možnost závleku Krátký, střední a dlouhý Krátký, střední a dlouhý Krátký, střední a dlouhý Krátký, střední a dlouhý

Funkce Look ahead (Hledět vpřed) Auto & Ruční Auto & Ruční Auto & Ruční Auto & Ruční

Produktové informace viz str. 16 Produktové informace viz str. 16 Produktové informace viz str. 17 Produktové informace viz str. 17

Radary
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Ruční GPS 

010-10267 Stojánek ručního přístroje

010-10496 Velkoprůměrový adaptér na kolejnicový držák (rozsah 25 - 32 mm)

010-10496 Adaptér na kolejnicový držák

010-10274 Automobilový držák

010-10503 Přísavný držák
010-10306 Samostatný stojan (nevyžadována instalace)

010-10354 Držák do lodě

010-10361 Montážní držák na čelní sklo automobilu (přísavný)

010-10723 USB kabel (náhradní)

010-10323 Dobíjitelná NiMH AA baterie (4 x 1600mA buňky + rychlá nabíječka)

010-10374 NiMH baterie, AA, 4 kusy

010-10314 Přepravní pouzdro

010-10380 Pásová přezka

010-10309 Pouzdro

010-10888 Samonavíjecí lano

010-10481 Tlačítko karabinového klipsu

010-10480 Karabina na pouzdro

010-00309-11 GPS 72, Mezinárodní databáze námořních orientačních bodů
010-00309-15 Balíček GPS 72, jednotka s námořním držákem a přenosným kufříkem

010-00244-02 GPS 76, Mezinárodní databáze námořních orientačních bodů

010-00249-11 GPSMAP 76, Základní mezinárodní mapa

010-00271-10 GPSMAP 76S, Základní mezinárodní mapa

010-00468-01 GPSMAP 76Cx, Základní mezinárodní mapa

010-00469-01 GPSMAP 76CSx, Základní mezinárodní mapa

010-10509-01 Balíček příslušenství automobilové navigace, Evropa (pouze série X)

010-10477-03 Kabel PC/USB (výměna) (pouze série X)

010-10277-02 UK A/C PC adaptér

362-00018-01 Euro A/C adaptér, 10 až 40 V

010-10121-00 Adaptační kabel MCX na BNC

010-10157-00 ~2 5m prodlužovací kabel pro anténu série GA 27

010-10199-02 Palubní montážní základ

010-10300-00 Držák do lodě

010-10305-00 Automobilový držák

010-10305-01 Stojánek ručního přístroje

010-10306-00 Vyžadován samostatný třecí materiál

010-10352-00 Univerzální přísavný montážní adaptér

010-10353-00 Univerzální přilnavý montážní adaptér

010-10082-00 Napájecí / datový kabel (neizolované dráty)

010-10086-00 Datový kabel (holé kabely)

010-10085-00 Koncovka "zapalovač"

010-10141-00 Kabel pro připojení k PC (konektor sériového proudu RS232)

010-10142-00 Datový kabel (propojení jednotek)

010-10165-00 Kabel pro připojení k PC s adaptérem pro zapalovač cigaret

010-10310-00 Konverzní kabel USB na RS232 (požaduje příslušný PC kabel)

010-10323-02 Dobíjitelná NiMH AA baterie (4 x 1600mA buňky + rychlá nabíječka)

010-10374-00 NiMH Cells, AA, 4 kusy

010-10117-02 Přenosný kufřík (černý nylon se zipem)

010-10496-00 Velký průměr - vyžaduje náležitý jízdní držák

010-10702-00 GA 25 MCX nízkoprofilová anténa GPS

Příslušenství

Ruční GPS 

010-00322-51 GPS 60
010-00322-54 Námořní balíček GPS 60

010-00322-53 GPSMAP 60, Základní mezinárodní mapa

010-00421-01 GPSMAP 60Cx, Základní mezinárodní mapa

010-00422-01 GPSMAP 60CSx, Základní mezinárodní mapa

010-10458-01 Balíček příslušenství automobilové navigace, Evropa (pouze série X)

010-10277-02 UK A/C PC adaptér

362-00018-01 Euro A/C adaptér, 10 až 40 V

010-10121-00 MCX - BNC adaptační kabel

010-10157-00 ~2 5m prodlužovací kabel pro anténu série GA 27

010-10454-00 Stojánek ručního přístroje

010-10455-00 Držák do lodě

010-10456-00 Automobilový držák

010-10457-00 Montážní držák na čelní sklo automobilu

010-10082-00 Napájecí / datový kabel (neizolované dráty)

010-10086-00 Datový kabel (holé kabely)

010-10085-00 Koncovka "zapalovač"

010-10141-00 Kabel pro připojení k PC (konektor sériového proudu RS232)

010-10142-00 Datový kabel (propojení jednotek)

010-10165-00 Kabel pro připojení k PC s adaptérem pro zapalovač cigaret

010-10310-00 Konverzní kabel USB na RS232 (nutný příslušný PC kabel)

010-10477-03 Kabel PC / USB (výměna) (pouze série X)

010-10323-02 Dobíjitelná NiMH AA baterie (4 x 1600mA buňky + rychlá nabíječka)

010-10374-00 NiMH Cells, AA, 4 kusy

010-10117-02 Přenosný kufřík (černý nylon se zipem)

010-10578-00 Přepravní pouzdro

010-10380-00 Pásová přezka a tlačítko (výměna)

010-10481-00 Tlačítko karabinového klipsu

010-10496-00 Velký průměr - vyžaduje náležitý jízdní držák

010-10702-00 GA 25 MCX nízkoprofilová anténa GPS

Samostatné mapové plottery

010-00331-51 GPSmap 276C, Základní mapa Evropy
010-00569-00 GPSmap 278, Přednahraná mapa evropských ulic

010-10510-01 Balíček příslušenství automobilové navigace, Evropa (128 MB)

010-10510-03 Balíček příslušenství automobilové navigace, Evropa (256 MB)

010-10052-04 GA26C nízkoprofilová anténa, BNC s magnetickými a přísavnými úchyty

010-00174-03 GA 29 vzdálená GPS anténa

011-00237-00 Příruční/samostatná anténa (výměna)

010-10144-00 Držák na vzdálenou anténu, s kabelem o délce ~1,8m - pouze GPS 128/152

010-10152-00 2,4 m Prodlužovací kabel pro anténu série GA 26

010-10511-00 Námořní výklopný držák (náhradní)

010-10515-00 A/C adaptér, celosvětový (náhradní)

010-10701-00 GA 29 nízkoprofilová GPS anténa

010-10513-00 Napájecí / datový kabel, mini 9-pin pro neizolované kabely (náhradní)

010-10512-00 Vzdálený reproduktor, 12V pro mini 9-pin

010-10514-00 Datový kebal pro připojení k PC, mini 9-pin k PC 9-pin sériový

010-10516-00 12V adaptační kabel pro mini 9-pin

010-10477-03 Kabel PC/USB (výměna) (pouze série X)

010-10226-10 Datová karta 16 MB

010-10226-11 Datová karta 32 MB

010-10226-12 Datová karta 64 MB

010-10226-13 Datová karta 128 MB

010-10226-14 Datová karta 256 MB

010-10226-05 Datová karta Garmin 512 MB

010-10363-00 Programátor USB datových karet

010-10231-01 Přepravní pouzdro

010-10492-00 Ochranný kryt

010-10517-00 Lithium ion baterie (náhradní)



www.garmin.cz

P
říslušenství

49

Pevné GPS

010-00227-30 GPS 152, s interní anténou
010-00227-20 GPS 152, s nízkoprofilovou anténou GA 29

010-10052-04 GA 26C nízkoprofilová anténa, BNC konektor s magnetickým a přísavným úchytem

010-00174-03 GA 29 vzdálená GPS anténa

010-10144-00 Držák vzdálené antény, s kabelem 1,8 m - pouze GPS 128/152

010-10152-00 2,4 m Prodlužovací kabel pro anténu série GA 26

010-10265-00 Držák vnitřní antény

010-10196-00 Druhá montážní stanice

010-10077-00 Koncovka "zapalovač"

010-10083-00 Napájecí/datový kabel (neizolované dráty)

010-10150-00 Kabel pro připojení k PC

010-10310-00 Konverzní kabel USB na RS232 (nutný příslušný PC kabel)

010-10269-00 Ochranný kryt - pouze GPS 152

010-00515-52 GPSmap 450
010-00516-5A GPSmap 450s bez sondy
010-00174-03 GA 29 vzdálená GPS anténa

010-10447-03 Vodotěsný vestavný držák

010-10920-00 Otočný stojan (náhradní)

010-10917-00 Napájecí / datový kabel 19-pin, (náhradní)

010-10918-00 Napájecí / datový / Xdcr kabel 19-pin, (náhradní) (pouze sonary)

010-10911-00 Ochranný kryt (výměna)

010-00616-00 GPSMap 550
010-00617-00 GPSmap 550s bez sondy

010-00603-00 GPSMap 555

010-00604-00 GPSmap 555s bez sondy

010-00174-03 GA 29 vzdálená GPS anténa

010-10447-05 Vodotěsný vestavný držák

010-10921-00 Otočný stojan (náhradní)

010-10930-00 Druhá montážní stanice

010-10917-00 Napájecí / datový kabel 19-pin, (náhradní)

010-10918-00 Napájecí / datový / Xdcr kabel 19-pin, (náhradní) (pouze sonary)

010-10912-00 Ochranný kryt (výměna)

Příslušenství

MapSource BlueChart

010-10317-00 MapSource BlueChart Amerika - s licencí pro jeden region
010-10318-00 Mapsource BlueChart Atlantik - s licencí pro jeden region

010-10318-01 MapSource BlueChart Atlantik (MALÝ) - s licencí pro jeden region

010-10319-00 MapSource BlueChart Pacifik - s licencí pro jeden region

010-10321-00 Přídavný klí k licenci pro 1 region BlueChart Atlantik

Přednahrané mapy Blue Charts / Přednahrané mapy - typ Small /
Přednahrané mapy - typ Regular

Blue Chart na datových kartách microSD / Přednahrané mapy - typ Small /
Přednahrané mapy - typ Regular

Přednahrané mapy g2 / Přednahrané mapy - typ Small / Přednahrané mapy - Regular /
Přednahrané mapy - typ Large

Přednahrané mapy g2 Vision/Přednahrané mapy - typ Small / Přednahrané mapy - Regular /
Přednahrané mapy - typ Large

Sonary Fishfinder

010-00459-00 Fishfinder 90, duální sonda
010-00459-01 Samostatný Fishfinder 90, duální sonda

010-00460-00 Fishfinder 140, duální sonda

010-00460-01 Samostatný Fishfinder 140, duální sonda

010-00403-00 Fishfinder 160C, duální sonda

010-00403-02 Samostatný Fishfinder 160C Portable, duální sonda

010-10440-00 Námořní výklopná montážní sada (náhradní) - FF 90 a 80

010-10440-01 Námořní výklopná montážní sada (náhradní) - FF 160C, 140 a 120

010-10447-00 Sada pro vestavnou montáž - FF 90 & 80

010-10447-01 Sada pro vestavnou montáž - FF 160C, 140 & 120

010-10435-00 Sonda, 200Khz, 20 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo/motor, hloubka, teplota (výměna)
- FF90 / 80 / 140 / 120 / 160C

010-10254-00 Přenosný kufřík (včetně 010-10253-00 a držáku baterie 8 D-cell)

010-10434-00 Ochranný kryt - FF 90 & 80

010-10437-00 Ochranný kryt - FF 160C, 140 & 120

010-00682-01 FF300
010-11004-00 Třmenový držák  FF300 (výměna)

010-11005-00 Ochranný kryt FF300

010-11068-00 Horní a spodní záklapné kryty FF300 (výměna)

010-11069-00 Těsnění pro vestavnou montáž FF300 (výměna)

010-00510-03 Fishfinder 400C bez sondy

010-00510-04 Fishfinder 400C s duální sondou
010-00510-05 Fishfinder 400C s dvoufrekvenční sondou

010-10447-03 Vodotěsný vestavný držák

010-10920-00 Výklopný držák (výměna)

010-10918-00 Napájecí / datový / Xdcr kabel 19-pin, (výměna) (pouze sonary)

010-10911-00 Ochranný kryt (výměna)

Garmin Marine Network

010-00402-00 GPSmap 3005C, Základní mapa světa, včetně GPS 17HVS
010-00348-00 GPSmap 3006C, Základní mapa světa, včetně GPS 17HVS

010-00350-00 GPSmap 3010C, Základní mapa světa, včetně GPS 17HVS

010-00242-53 GPS 17HVS nízkoprofilové vzdálené čidlo, s kabelem dlouhým 2 m (výměna)

010-10312-00 Druhá montážní stanice, GPSMAP 2010/3010

010-10313-00 Napájecí / datový kabel (neizolované dráty)

010-10226-10 Datová karta 16 MB

010-10226-11 Datová karta 32 MB

010-10226-12 Datová karta 64 MB

010-10226-13 Datová karta 128 MB

010-10226-14 Datová karta 256 MB

010-10226-05 Datová karta Garmin 512 MB

010-10363-00 Programátor USB datových karet
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Příslušenství

Garmin Marine Network

010-00591-00 GPSMAP 4008
010-00690-00 GPSMAP 4010 - V PRŮBĚHU ÚNORA

010-00592-00 GPSMap 4012

010-10878-00 RF bezdrátové dálkové ovládání

010-11087-00 Úhlový napájecí kabel

010-11088-00 Úhlový napájecí kabel NMEA 0183

010-11089-00 Úhlový napájecí kabel NMEA 2000

010-11090-00 Úhlový napájecí kabel RJ45

010-11091-00 Úhlový audio/video kabel

010-11060-00 Horní a spodní zaklapovací kryt 4010 (výměna)

010-11066-00 Těsnění pro vestavnou montáž 4010

010-10928-00 Druhá montážní stanice 4008

010-11065-00 Druhá montážní stanice 4010

010-10928-01 Druhá montážní stanice 4012

010-10817-02 Ochrana proti povětrnostním vlivům, NMEA 0183 kabel

010-10817-03 Ochrana proti povětrnostním vlivům, Napájecí / datový kabel

010-10817-04 Ochrana proti povětrnostním vlivům, sí�ový kabel

010-10922-00 Napájecí kabel, 2 dráty (výměna)

010-10923-01 NMEA 0183 kabel, 19 drátů (výměna)

010-10924-00 Třmenový držák 4008 (výměna)

010-11064-00 Třmenový držák* 4010 (výměna)

010-10925-00 Třmenový držák 4012 (výměna)

010-10913-00 Ochranný kryt 4008 (výměna)

010-11058-00 Ochranný kryt 4010 (výměna)

010-10914-00 Ochranný kryt 4012 (výměna)

010-00593-00 GPSMap 5008
010-00594-00 GPSMap 5012

010-00692-00 GPSMAP 5015 - V PRŮBĚHU ÚNORA

010-00242-53 GPS 17HVS nízkoprofilové vzdálené čidlo, s kabelem dlouhým 9,2 m (výměna)

010-10878-00 RF bezdrátové dálkové ovládání

010-10879-00 RF bezdrátová myš

010-11087-00 Úhlový napájecí kabel

010-11088-00 Úhlový napájecí kabel NMEA 0183

010-11089-00 Úhlový napájecí kabel NMEA 2000

010-11090-00 Úhlový napájecí kabel RJ45

010-11091-00 Úhlový audio/video kabel

010-11062-00 Horní a spodní zaklapovací kryt 5015 (výměna)

010-11067-00 Těsnění pro vestavnou montáž 5015

010-10929-00 Druhá montážní stanice 5008

010-10929-01 Druhá montážní stanice 5012

010-10548-00 Audio/video kabel (výměna)

K00-00303-00 Hardware pro vestavnou montáž (výměna)

010-10817-02 Povětrnostní krytka, NMEA 0183 kabel

010-10817-03 Povětrnostní krytka, napájecí/datový kabel

010-10817-04 Povětrnostní krytka, sí�ový kabel

010-10922-00 Napájecí kabel, 2 dráty (výměna)

010-10923-01 NMEA 0183 kabel, 19 drátů (výměna)

010-10926-00 Třmenový držák 5008 (výměna)

010-10927-00 Třmenový držák 5012 (výměna)

010-10915-00 Ochranný kryt 5008 (výměna)

010-10916-00 Ochranný kryt 5012 (výměna)

010-11059-00 Ochranný kryt 5015 (výměna)

010-00572-00 GMR 18 Radome
010-00572-01 GMR 24 Radome

010-00484-00 GMR 404 anténa Open Array (vyžadován také podstavec)

010-00484-01 GMR 406 anténa Open Array (vyžadován také podstavec)

010-00484-02 Podstavec GMR

010-00351-00 GMS 10 rozpínač sí�ového portu

010-10550-00 1,9 m dlouhý kabel sítě Marine Network

010-10551-00 6,1 m dlouhý kabel sítě Marine Network

010-10552-00 12,2 m dlouhý kabel sítě Marine Network

010-10603-00 Konektor kabelu sítě Marine Network RJ45, 2 kusy

010-10603-01 Konektor kabelu sítě Marine Network RJ45, 10 kusů

010-10647-00 91,5 m dlouhý kabel sítě Marine Network, RJ45

010-10647-01 152 m dlouhý kabel sítě Marine Network, RJ45

010-00502-00 GSD21 vzdálený sonar - bez sondy

010-00397-00 GSD22 digitální vzdálený sonar - bez sondy

010-10439-00 9,2 m dlouhý napájecí/datový kabel (výměna)

Jednofrekvenční sondy

010-10435-00 Sonda, 200Khz, 20 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo/motor, hloubka, teplota (výměna)
- FF90 / 80 / 140 / 120 / 160C

010-10105-00 Sonda, 200Khz, 20 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo, hloubka

010-10106-00 Sonda, 200Khz, 20 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo, hloubka, teplota, rychlost

010-10107-00 Sonda, 200Khz, 12 stupňů, bronzová, montáž do dna, hloubka

010-10249-00 Sondy, 200Khz, 20deg, plastové, montáž na zrcadlo/motor, hloubka, teplota (výměna)
- FF90 / 80 / 140 / 120 / 160C

010-10119-00 Sonda, 200Khz, 12 stupňů, plastová, montáž do dna, hloubka

010-10200-00 Sonda, 200Khz, 14 stupňů, plastová, montáž na motor, hloubka, teplota

010-10217-00 Sonda, 200Khz, 12 stupňů, bronzová, montáž do dna, hloubka, teplota

010-10218-00 Sonda, 200Khz, 12 stupňů, plastová, montáž do dna, hloubka, teplota

010-10200-00 Sonda, 200Khz, 14 stupňů, plastová, montáž na motor, hloubka, teplota

010-10224-00 Sonda, 200Khz, 14 stupňů, plastová, montáž do dna, hloubka

010-10229-00 Sonda, 200Khz, 8 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo, hloubka, teplota, rychlost

010-10225-00 Teplotní sonda

010-10253-00 Přísavný montážní držák sondy, užíván s 010-10105-00, 010-10249-00 & 010-10228-00)

010-10279-01 Čidlo rychlosti, montáž na zrcadlo s kabelem Y (výměna 010-10252-00)

Dvoufrekvenční sondy

010-10182-00 Sonda, 200 / 50Khz, 15 / 45 stupňů, bronzová, montáž skrz dno, hloubka
010-10183-01 Sonda, 200 / 50Khz, 15 / 45 stupňů, bronzová, montáž skrz dno, hloubka, teplota, rychlost

(výměna 010-10183-00)
010-10192-01 Sonda, 200 / 50Khz, 14 / 45 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo, hloubka, teplota, rychlost

(výměna 010-10192-00)
010-10193-01 Sonda, 200 / 50Khz, 14 / 45 stupňů, bronz, montáž skrz dno (dlouhá pří	), hloubka, teplota,

rychlost včetně proudnicového bloku (výměna 010-10193-00)

010-10194-00 Sonda, 200 / 50Khz, 14 / 45 stupňů, plastová, montáž skrz dno, hloubka

010-10327-00 Sonda, 200 / 50Khz, 14 / 45 stupňů, plastová, montáž do dna, nastavitelná

010-10272-00 Sonda, 200 / 50Khz, 15 / 45 stupňů, plastová, montáž na zrcadlo, hloubka, teplota
(výměna 010-10171-00)

010-10445-00 Sonda, 200 / 50Khz, 6 / 19 stupňů, 1KW, ve dnu, hloubka, teplota, montážní nádoba

010-10451-00 Sonda, 200 / 50Khz, 6 / 19 stupňů, 1KW, bronzová, montáž skrz dno, hloubka, teplota,
včetně proudnicového bloku

010-10365-00 Sonda, plastová, montáž skrz dno, pouze teplota & rychlost

010-10225-00 Teplotní sonda

010-10279-01 Čidlo rychlosti, montáž na zrcadlo s kabelem Y (výměna 010-10252-00)

K00-00028-01 Montáž na zrcadlo držák sondy

K00-0028-08 Montáž na zrcadlo držák sondy (standardně se sérií Blue)

Přístroje a příslušenství

010-00687-00 Barevná přístrojová deska GMI 10

010-00671-00 Čidlo toku paliva GFS 10

010-00694-00 GPS 17x NMEA 0183

010-00694-10 GPS 17x NMEA 2000

010-11082-00 Otočný montážní adaptér GPS 17x

010-11083-00 Povrchový montážní adaptér GPS 17x

010-11084-00 Podpovrchový montážní adaptér GPS 17x

010-11070-00 Ochranný kryt GMI 10

010-11071-00 Horní a spodní zaklapovací kryt

010-11073-00 Těsnění pro vestavnou montáž GMI 10

010-11074-00 7 Pin napájecí kabel GMI 10

010-11075-00 NMEA 2000 pro CANet adaptér

010-11076-00 NMEA 2000 heterogenní kabel (2 m)

010-11076-01 NMEA 2000 heterogenní kabel (6 m)

010-11076-02 NMEA 2000 heterogenní kabel (10 m)

010-11078-00 NMEA 2000 T-konektor

010-11079-00 NMEA 2000 napájecí kabel

010-11080-00 NMEA 2000 zakončovací konektor, kolík

010-11081-00 NMEA 2000 zakončovací konektor, zdířka

010-11096-00 NMEA 2000 in-line terminator

010-11077-00 NMEA 2000 kabel s vývody

010-11085-00 NMEA 0183 napájecí/datový kabel (intelliducers)

010-00701-00 Garmin Intelliducer, montáž skrz dno NMEA 2000 náklon trupu 0-12 stupňů

010-00701-01 Garmin Intelliducer, montáž skrz dno NMEA 2000 náklon trupu 13-24 stupňů

010-00702-00 Garmin Intelliducer, montáž skrz dno NMEA 0183 náklon trupu 0-12 stupňů

010-00702-01 Garmin Intelliducer, montáž skrz dno NMEA 0183 náklon trupu 13-24 stupňů

010-00703-00 Garmin Intelliducer, montáž na zrcadlo NMEA 2000

010-00704-00 Garmin Intelliducer, montáž na zrcadlo NMEA 0183

Řada Mapsource

010-10215-01 MapSource WorldMap - se správcem turistických a orientačních bodů

010-10215-02 MapSource USA Topo -  měřítko 1:100 000

010-10215-04 CD se správcem tras a trasových bodů MapSource

010-10370-00 MetroGuide pro Evropu

010-10400-00 Mapsourse City pro Jižní Afriku

010-10402-00 MapSource MetroGuide Australia - s možností odemknout jeden vybraný mapový region

010-10448-00 MapSource USA TOPO 24K National Parks West

010-10449-00 MapSource USA TOPO 24K National Parks East

010-10450-00 MapSource USA TOPO 24K National Parks Central

010-10468-00 MapSource MetroGuide Severní Amerika

010-10469-00 MapSource TOPO Kanada

010-10730-00 MapSource TOPO Velká Británie

010-10473-00 MapSource Vybraná města Severní Ameriky - možnost plného odemčení mapového regionu

010-10474-00 MapSource navigace pro města Severní Ameriky - možnost plného odemčení mapového regionu

010-10389-00 MapSource navigace pro města Austrálie - možnost plného odemčení mapového regionu

010-10476-00 MapSource MetroGuide Kanada

010-10560-00 MapSource navigace pro města Středního Východu

010-10523-00 Platební potvrzení pro aktualizace - Hard Drive pro navigaci Evropskými městy

010-10523-01 Platební potvrzení pro aktualizace - Hard Drive pro navigaci Evropskými městy

010-10524-00 Platební potvrzení pro aktualizace - vybraná evropská města*

* Tradiční formát
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WAAS EGNOS Systém Wide Area Augmentation System (WAAS), v Evropě nazývaný
EGNOS, je sí� sloužící pro zvýšení spolehlivosti a přesnosti GPS signálu. Tento systém se
skládá z pozemních stanic, které v reálném čase vysílají korekce přes geostacionární
družice.

IEC 60529 IPX7 je evropskou normou pro klasifikaci stupně ochrany, kterou poskytuje
pouzdro daného elektrického přístroje. Označení IPX7 udává, že je pouzdro přístroje
GPS odolné proti vodě při ponoření do hloubky 1 metru po dobu 30 minut.

Sonar Technologie ozvěnového hloubkoměru pro určení podvodních objektů ultrazvuko-
vými vlnami. Jakmile vyslaná vlna narazí na překážku (dno, ryba nebo jiný ponořený
materiál), je odražena zpět k sondě - na základě přesného změření času uplynulého od
vyslání vlny po návrat ozvěny je pak určena hloubka objektu.

Kompatibilita s radarem Na mapových plotterech / zařízení MFD sérií Garmin GPSmap
3000, 4000 a 5000 kompatibilních s radary je možné po zapojení do vysokorychlostní sítě
Garmin Marine zobrazit také radarové informace.

Video Mapové plottery sérií Garmin GPSmap 3000, 4000 a 5000 dokáží prostřednictvím
smíšených video vstupů na každé jednotce přijímat video záznam z DVD přehrávačů,
video kamer atd. Displeje podporují aktuální bezpečnostní monitorování různých částí lodi.

AIS (Automatický Identifikační Systém) umožňuje uživatelům vyhnout se kolizím na
moři díky sledování identifikace, polohy, rychlosti a dalších relevantních údajů vztahujících
se k okolním plavidlům. Přístroje Garmin jsou kompatibilní s přijímači AIS prostřednictvím
vysokorychlostního připojení NMEA 0183.

CANet je patentovaná megabitová sběrnice Controller Area Network, která umožňuje
sdílet a kontrolovat sonarové informace na jednom nebo více kompatibilních mapových
plotterech GPSmap na lodi.

Dotykový displej je vstupní zařízení, které umožňuje uživatelům mapových plotterů
vybrat operační režimy a funkce jednoduchým dotknutím se dané oblasti na displeji.

Standardní roční záruka Výrobek je kryt roční zárukou na vady materiálu a funkčnosti.

Možnost propojení Sí�ové mapové plottery a jiná zařízení, která podporují připojení do
sítě, nabízejí připojitelnost plug-and-play prostřednictvím vysokorychlostní sítě Garmin
Marine Network.

Trasové body jsou sadami souřadnic, které určují bod ve fyzickém prostoru. Pro účely
GPS navigace se tyto body skládají ze zeměpisné délky a zeměpisné šířky, někdy jsou
doplněny nadmořskou výškou (především pro leteckou navigaci). Trasové body mohou být
uloženy v paměti GPS / mapových plotterů a je možné na jejich základě naplánovat trasu
nebo zadat návrat k požadovanému místu.

Baterie Tento symbol označuje možnost napájení jednotky prostřednictvím vlastní baterie,
a� se již jedná o primární nebo sekundární zdroj elektrické energie.

BlueChart Objektově orientovaný podrobný námořní mapový systém pro starší mapové
plottery Garmin. Na základě typologie běžně užívané u tištěných map jsou součástí těchto
map zákresy hloubek, přílivových zón, vraků, plánů přístavů, kotviště a mnohem více.

BlueChart g2 S dokonalejšími funkcemi než klasický BlueChart poskytuje BlueChart g2
na displeji mapového plotteru podrobnější mapové zobrazení. Integrované mapy poprvé
nabízejí jak perspektivní pohled nad mapou, zdokonalené symboly IALA a pobřežní
silnice, tak údaje o zajímavých místech a letecké snímky přístavů, loděnic atd.

BlueChart g2 Vision Nejnovější mapová edice společnosti Garmin BlueChart g2 Vision
odpovídá nejdokonalejší námořní kartografii a technologii; g2 Vision přidává prémiovou
detailní galerii družicových snímků s věrným 3D perspektivním pohledem, jak pod, tak nad
vodou. Mezi další funkce patří automatické navádění a reálné letecké referenční snímky.

VGA výstup (Video Graphics Array) je v podstatě průmyslovým standardem pro video
grafické rozhraní počítačových displejů, využívající rozlišení 640x480 pixelů. VGA výstup
umožňuje zobrazit údaje mapových plotterů na větších externích monitorech, jako např.
na VGA kompatibilním plasmovém displeji.

NMEA Tyto normy pro elektrická zařízení a přenos údajů při komunikaci mezi různými
námořními elektronickými zařízeními, např. hloubkovými vyhledávači, navigačními přístroji
a GPS přijímači, stanovila Americká národní námořní asociace pro elektroniku (NMEA).

Standardní dvouletá záruka Výrobek je kryt dvouletou zárukou na vady materiálu
a funkčnosti.

Vysvětlivky

1 2
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Standardní záruka
Na všechny námořní produkty Garmin se vztahuje záruka na bezzávadnost materiálu nebo funkce po dobu dvou let od data zakoupení.
Během této doby společnost Garmin International, Inc. bude na vlastní náklady opravovat nebo vyměňovat všechny součástky, které se
v průběhu normálního užívání poškodí. Opravy a výměny tohoto typu budou provedeny zdarma (zákazník nehradí cenu dílu a práci),
zákazník zaplatí pouze náklady spojené s dopravou. Tato záruka se nevztahuje na mechanická poškození a nadměrné opotřebení pří-
stroje, nebo jeho částí, škody způsobené nesprávným užíváním přístroje a případy neautorizovaného zásahu nebo pokusu o zásah do
chodu přístroje. Zde uvedené záruky a nápravy jsou jednoznačné a nahrazují všechny další záruky uvedené jinde, s výjimkou záruk sta-
novených zákonem. z tohoto vystává i jakákoliv záruka pro obchodní či fitness styk, podporu, jejich jednotlivých součástí, záruk daných
ze zákona či jiných. Tato záruka vám poskytuje specifický nárok, který se může lišit podle právních úprav různých států. Společnost
Garmin v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné, mimořádné, přímé, nepřímé nebo následné škody, které vznikly v důsledku
nesprávného nebo nevhodného užívání přístroje. Legislativa některých států nedovoluje výjimky z nahodilých nebo nepřímých škod. Na
tyto státy se tudíž výše uvedená omezení nevztahují. Společnost Garmin si vyhrazuje právo provést opravu či výměnu přístroje či jeho
softwaru nebo uhradit zákazníkovi nákupní cenu na základě vlastní úvahy. Toto pravidlo by mělo být směrodatné při řešení jakéhokoliv
případu záruky.

Palubní záruka
Ke standardní záruce se na některé konkrétní výrobky, které je nutné instalovat profesionálem, vztahuje také dvouletá záruka kryjící
montáže práce a součástky.

2Seznam přístrojů a podmínek splňujících požadavky pro dvouletou zárukou získáte u svého prodejce.

©2008 Garmin Ltd a dceřinné společnosti. Vyjma chyb a nepřesností.
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AUTORIZOVANÍ PRODEJCI GARMIN: VELKÁ BRITÁNIE

Země Město Telefon
Force 4 Avon Bristol 0117 9268396
Marine Electronic Services Avon Bristol 0870 1221099
Mailspeed Marine Cheshire Warrington 01925 839973
John Bridger Marine Devon Exeter 01392 250970
Force 4 Dorset Poole 01202 723311
Mailspeed Marine Essex Burnham 01621 781120
Mailspeed Marine Essex Wallasea 01702 258604
TCS Chandlery Ltd Essex Grays 01375 374702
TCS Chandlery Ltd Essex Southend On Sea 01702 444423
Sea Teach Ltd Hampshire Emsworth 01243 375774
Aladdins Cave Chandlery Ltd Hampshire Hamble (Mercury Marina) 02380 454849
Aladdins Cave Chandlery Ltd HampShire Hamble Point 02380 455058
BHG Marine Hampshire Lymington 01590 613600
Force 4 Hampshire Lymington 01590 673698
Aladdins Cave Chandlery Ltd Hampshire Port Hamble 02380 454858
Marine Super Store Ltd Hampshire Portsmouth 02392 219843
Aladdins Cave Chandlery Ltd Hampshire Bursledon 02380 402182
Kelvin Hughes Hampshire Southampton 02380 634911
Aladdins Cave Chandlery Ltd Hampshire Swanick 01489 555996
Shipsides Marine (UK) Ltd Lancashire Preston 01772 797079
Cactus Navigation London London 02078 333435
Fox’s Marina (Ipswich) Ltd Suffolk Ipswich 01473 695127
Force 4 Sussex Chichester 01243 773788
Transmarine Sussex Shoreham 01273 466000
Seaquest Marine Ltd Guernsey St Peter Port 01481 721773
BJ Marine Northern Ireland Bangor 02891 271434
CH Marine NI Ltd Northern Ireland Newtonards 04891 828405
CH Marine NI Ltd Northern Ireland Newry 04830 835870
CH Marine NI Ltd Northern Ireland Kilkeel 02841 762655
Duncan Yacht Chandlers Scotland Glasgow 01414 296044
Gael Force Marine Scotland Inverness 01463 229397
Dickies Wales Bangor 01248 363400
Caley Marina Scotland Inverness 01463 236539

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI GARMIN: IRSKÁ REPUBLIKA

Země Město Telefon
C.H Marine Co Cork Cork +353 (0)21 4315058
C.H Marine Co Cork Skibbereen +353 (0)28 23190
Marine Motors Co Cork Little Island +353 (0)21 4354217
Union Chandlery Co Cork Cork +353 (0)21 4554334
BJ Marine Co Dublin Malahide +353 (0)1 6719300
Union Chandlery Co Dublin Malahide +353 (0)1 8457231
Western Marine Co Dublin Dalkey +353 (0)1 2800321
Dinghy Supplies Co Dublin Sutton +353 (0)1 8322312
Yachtronics Co Dublin Baily +353 (0)1 8395222
Cellcom Co Galway Oranmore +353 (0)91 790222
O’Sullivans Marine Co Kerry Tralee +353 (0)66 7124524
Kehoe Marine Co Wexford Wexford +353 (0)53 9129791

AUTORIZOVANÉ SERVISY GARMIN: VELKÁ BRITÁNIE

Země Město Telefon
Skywave Cornwall Falmouth 01326 318314
Darthaven Marina Devon Dartmouth 01803 752242
Waypoint 1 Devon Plymouth 01752 661913
Greenham Regis Dorset Poole 01202 676363
Marine Electronic Services Dorset Poole 01202 666098
Eurotek East Sussex Brighton 01273 818990
Greenham Regis Hampshire Emsworth 01243 378314
Diverse Yacht Services Hampshire Hamble 02380 453399
Maricom Hampshire Hamble 02380 454263
Hudson Marine Electronics Hampshire Hamble 02380 455129
Greenham Regis Hampshire Southampton 02380 636555
Greenham Regis Hampshire Lymington 01590 671144
Sea Ventures Hampshire Lymington 02380 815420
Datayacht Hampshire Lymington 01590 671252
DG Wroath Isle Of Wight Cowes 01983 281467
South Pier Shipyard Jersey St. Hellier 01534 711007
Swale Marine Kent Thames 01795 580930
Precision Navigation Suffolk Brantham 01473 327813
R & J Marine Electronics Suffolk Levington 01473 659737
Marine Electronic Services West Sussex Chichester 01243 888423
Greenham Regis West Sussex Chichester 01243 511070
Boat Electrics Yorkshire Hull 0870 4460143
Boat Electrics Scotland Troon 0870 4460143
DDZ Scotland Largs 01475 686072
Boat Electrics Scotland Inverkip 0870 4460143
Boat Electrics Scotland Oban 0870 4460143
Buccaneer Ltd. Scotland Aberdeen 01224 828555
Blue V Scotland Edinburgh 0131 3314546
Dyfed Electronics Wales Milford Haven 01646 694572
Neyland Marine Wales Milford Haven 01646 698968

Aktuální seznam prodejců naleznete na stránkách www.garmin.co.uk M03-00157-00
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