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Garmin Drive™ GPS‐bilnavigatorer
Mød Garmin Drive 2017‐serien af dedikerede GPS‐bilnavigatorer med nyttige chaufføradvarsler, live‐tjenester og
opdateret indhold, så du altid kan køre med selvtillid. Fremtiden er på din Garmin. Du skal blot se fremad og køre.
Garmin DriveAssist™*

Garmin DriveLuxe™

Garmin Drive™

Garmin DriveSmart™

HOVEDFUNKTIONER

Lifetime Maps kortopdateringer4

Undgå trafikforsinkelser med Live Traffic trafikoplysninger via digital trafik (kun LMT‐D modeller)
eller via det gratis Smartphone Link app. (kun LMT‐S‐modeller)
Detaljerede kort med Lifetime Maps kortopdateringer.

NYHED

Live‐parkering6

Spar tid, og reducer stress ved at se priser og tilgængelighedstrends for offentlig parkering på gaden.

NYHED

Indbygget WI‐FI®

Modtag en besked på skærmen, når en opdatering er tilgængelig, og opdater nemt kort og software,
når enheden er tilsluttet dit Wi‐Fi‐hjemmenetværk. (ikke Garmin Drive 51/61)

NYHED

Live Traffic trafikoplysninger1

NYHED

Se bedømmelser for interessepunkter (POI'er) som hoteller, restauranter og seværdigheder.
Kameraassisterede advarsler*

NYHED

LiveTrack

NYHED

Meddelelser om hændelser2

NYHED

Parring med Garmin smartwatch
Håndfri navigation
Chaufføradvasler
Indbygget kamera*

Kameravisning af Forward Collision Warnings, Lane Departure Warnings og Garmin Real Vision™ ved
ankomst til destinationen.
Lader chaufføren dele deres position og turdata med familie og venner.
Sender automatisk en besked til din valgte kontaktperson, hvis dit køretøj bliver involveret i en
hændelse. (kun Garmin DriveAssist og DriveLuxe)
Par din Garmin Drive med din kompatible Garmin wearable (ekstraudstyr) for nyttige navigations‐
funktioner som kompasvejledning til og fra din parkerede bil til din destination.
Med Bluetooth® opkald, stemmeaktiveret navigation og Smart Notifications på navigatorens skærm
fra din kompatible smartphone kan du holde hænderne på rattet. (udvalgte modeller)3
Modtag advarsler om skarpe kurver, hastighedsændringer, fartkameraer5 og mere.
Optager løbende din køretur og gemmer automatisk optagelser ved hændelser. Med valgfri
optagelse af lyd. GPS registrerer hvor og hvornår hændelsen fandt sted. (kun Garmin DriveAssist)
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LIVE‐PARKERING

LIVE TRAFFIC

WI‐FI TIL KORTOPDATERING

TRIPADVISOR BEDØMMELSER

FORWARD COLLISION WARNING

CHAUFFØRADVADVARSLER

PRODUKTSAMMENLIGNING
Garmin
Drive 51/61
Displaystørrelse

5” eller 6,1”

Displaytype

resistiv
touchscreen

Vendbar skærm
Lifetime Live Traffic via Smartphone Link (LMT‐S‐modeller)
Lifetime Digital Traffic (LMT‐D‐modeller)
Live‐parkering1
Lifetime Maps kortopdateringer
TripAdvisor® interessepunkter (POI'er)
Chaufføradvarsler
Up Ahead‐funktion med milepæle
Rutetilpasning via foretrukne byer/veje
Kompatibel med Garmin BC™ 30 trådløst bakkamera
Millioner af Foursquare® interessepunkter (POI'er)
Garmin Real Directions™ landmark guidance

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junction Views af udfletninger

•

Vognbaneinfo

•

•
•

Smart Notifications1
Wi‐Fi® for nem opdatering
Bluetooth® telefoni3
Stemmeaktiveret navigation
Meddelelser om hændelser
Indbygget kamera*
Kameraassisterede chaufføradvarsler*
Magnetisk holder
Elegant og slankt metaldeaign

Garmin
DriveSmart 51/61
5” eller
6,95” kant‐til‐kant
pinch‐to‐zoom,
kapacitiv
glastouchscreen
kun 5”‐model
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bird’s Eye og
photoReal
Active Lane
Guidance med
stemmevejledning
•
•
•
•

Garmin
DriveAssist 51

Garmin
DriveLuxe 51

5”

5”

pinch‐to‐zoom,
kapacitiv
glastouchscreen

pinch‐to‐zoom,
kapacitiv
glastouchscreen
Automatisk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bird’s Eye og
photoReal
Active Lane
Guidance med
stemmevejledning
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bird’s Eye og
photoReal
Active Lane
Guidance med
stemmevejledning
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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