
Garmin DriveSmart 61 LMT-D je popolna spremljevalka za voznike, ki na poti radi uživajo  
v odkrivanju novih pustolovščin. Satelitska navigacijska naprava Garmin DriveSmart  
je opremljena s preprostimi meniji in razločnimi zemljevidi, ki so pregledno, zavoj za zavojem, 
prikazani na svetlem 7-palčnem visokoločljivostnem zaslonu od roba do roba, ki deluje  
na dotik. Poleg prometnih informacij in posodabljanja zemljevidov so za varnejšo vožnjo  
na voljo tudi koristna opozorila za voznika.
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Opcija: brezžična vzvratna  
kamera za večjo preglednost
Navigacijska naprava za popotnike 
DriveSmart 61 LMT-D je združljiva z 
brezžično vzvratno kamero Garmin 
BC™ 35 (na prodaj posebej). Ob 
združitvi naprava DriveSmart 
prikazuje posredovane posnetke 
neposredno na zaslonu.

Garmin DriveSmart™ 61 LMT-D
7-palčna satelitska navigacija za popotnike

141,80
+DDV

193,44
+DDV

 Glavne prednosti navigacijske naprave Garmin DriveSmart 61 
LMT-D so velik zaslon, enostavna uporaba, izogibanje prometnim 
zastojem, preprosti in pregledni visokokakovostni zemljevidi  
s posodobitvami ter široka podpora vozniku za udobna in varna 
popotovanja.



Navigacijo Garmin DriveSmart lahko med vožnjo upravljate kar 
s svojim glasom. Ostanite osredotočeni na vožnjo in glejte na 
cesto, saj boste prek glasovnega upravljanja lahko dosegli vse, 
kar se sicer da doseči z upravljanjem na dotik.

Kakovost podatkov zemljevida lahko močno vpliva  
na to, ali boste našli cilj. Z visokokakovostnimi podatki 
zemljevidov HERE lahko navigacijska naprava prikaže 
potrebne informacije, ko jih najbolj potrebujete.

Funkcija Garmin Real Directions vas bo glasovno usmerjala 
zavoj za zavojem, ne le z imeni ulic, ampak tudi s pomočjo 
prepoznavnih znamenitosti, stavb in semaforjev v bližini,  
npr.: „Za rdečo stavbo zavijte desno.“ Je še kaj lažjega? 

Zemljevidi
Družba Garmin ponosno uporablja zemljevide  
družbe HERE, ki zagotavlja najnovejše, natančne  
in zanesljive zemljevide, saj jim vsak dan doda  
2,7 milijona sprememb. 

Posodabljanje na www.garmin.com/express
S programsko opremo Garmin Express lahko 
prenašate in nameščate najnovejše posodobitve 
zemljevidov in programske opreme za napravo.  
Z najnovejšimi kartografskimi podatki bo naprava  
še naprej izračunavala natančne in učinkovite 
načrtovane poti. Garmin Express je na voljo za 
računalnike Windows in Mac.

ISLISL

KSKS

PORPOR ESPESP

FRAFRA

GBRGBR
IRLIRL

NORNOR SWESWE FINFIN

GERGER POLPOL

LTULTU

LATLAT

ESTEST

BLR

UKR

MDA
ROMROM

BULBUL

TURTURGREGRE
ALB

MNEMNE

SRBSRBBIH

HUNHUN

SVKSVK
CZECZE

AUTAUT

SLOSLO

ITAITA

SWISWI

DENDEN

CROCRO

ANDAND

LUXLUX

NEDNED

BELBEL

Taho Center
Andrej Vodenik s.p.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Odobrena delavnica  
za tahografe
Gaji 44
SI-3000 Celje

051 415 276 
info@tahocenter.si

tahocenter.si 

Navigacijo  s pomočjo Bluetooth sinhronizirajte s svojim 
pametnim telefonom. Prostoročno telefonirajte in 
prejemajte obvestila - varno in brez  
odmikanja rok z volana. 

   popolna pokritost
   večina urbanih področij in medmestne povezave
   ni vključeno


