
Garmin dēzl™ 785 LMT-D z velikim, 7-palčnim zaslonom na dotik je popolna spremljevalka 
za voznike tovornih vozil, ki želijo navigacijsko napravo z ustrezno velikim zaslonom. Poleg 
vrhunskih zemljevidov, navigacije z glasovnim upravljanjem in naprednih funkcij povezljivosti 
ima tudi vgrajeno kamero na armaturni plošči, ki samodejno snema vožnjo in shrani 
videoposnetke morebitnih nezgod.
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Opcija: brezžična vzvratna  
kamera za večjo preglednost
Navigacijska naprava za tovornjake 
dēzl™ 785 je združljiva z brezžično 
vzvratno kamero Garmin BC™ 35 
(na prodaj posebej). Ob združitvi 
naprava dēzl prikazuje posredovane 
posnetke neposredno na zaslonu.

Garmin d zlCam™ 785 LMT-D 
7-palčna GPS navigacijska naprava z vgrajeno kamero 

141,80
+DDV

 Glavne prednosti navigacijske naprave Garmin dēzl™ 
785 LMT-D so velik zaslon, vrhunski zemljevidi, 
možnost glasovnega upravljanja navigacije, vgrajena 
kamera in napredne funkcije povezljivosti.

441,80
+DDV
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Navigacija vas bo opozarjala o posebnostih na poti - višinah 
nadvozov, ostrih ovinkih, strmih naklonih... Posodobitve 
zemljevidov so za vas brezplačne - doživljenjsko.

S posnetki vgrajene kamere  
bo lažje razjasniti okoliščine  
v primeru morebitne nezgode.

Načrtovanje odmorov bo preprosto - s pravočasnimi 
obvestili ter imenikom storitev za tovornjake in 
prikolice, v katerem lahko iščete po blagovni znamki 
ali storitvi (na primer „DKV“ ali „tuši“)

Pot, ki jo boste ubrali z navigacijo dēzl™ 785 LMT-D,  
bo avtomatično prilagojena velikosti, tovoru in masi  
vašega tovornjaka.

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.

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 

   popolna pokritost
   večina urbanih področij in medmestne povezave
   ni vključeno


