
 

 
 

 

 
              

  

 
 

GPSMap® 720 ja 720s 
 
Garmin ylpeänä esittää, uudet monipuoliset GPSMap 720 tuotteet! Uudella 7” laajakulma kosketusnäytöllä, helppokäyttöisellä valikoilla sekä 
tutkaoptiolla. GPSMap 720 plotterissa yhdistyy lähes jokaisen veneilijän toiveet niin kokonsa kuin hintansakin puolesta.  
 
GPSmap 720 tuotteissa on 7 ” WVGA kosketusvärinäyttö sekä erittäin herkkä sisäänrakennettu GPS-vastaanotin. NMEA 2000 
yhteensopivana saat halutessasi laitteen näyttöön tietoa moottorista, bensamäärästä, yhdistät VHF:n, sekä hallinnoit autopilottia ja muita 
veneesi yhteensopivia laitteita. Lisäksi, laitteeseen on mahdollista liittää Garmin tutka-antenni kohteiden seurantaan ja havainnointiin, 
seuraan tietoja suoraan plotterisi näytöltä1. GPSMAP 720 toimitetaan esiohjelmoidulla maailman pohjakartalla, jota on päivität 
lisävarusteena myytävillä BlueChart® g2 ja g2 Vision® karttakorteilla. Erittäin helposti asennettavilla Bluechart g2 Vision kartoilla, saat 
ainutlaatuisia lisäominaisuuksia, kuten korkeatasoinen satelliittikuva, automaattinen reititys, satamakuvat sekä vedenpinnan ylä- ja 
alapuolisen 3D karttakuvan. GPSmap 720s on varustettu sisäänrakennetulla digitaalisella kaikuluotainprosessorilla, jolla näet erittäin 
tarkasti ja erottelykykyisesti kalat, kasvillisuuden, kivet ja pohjanmuodot sekä pohjanlaadun.  

 

 
 

Tuotetiedot: 
• Kirkas ja terävä 7” WVGA kosketusvärinäyttö (800 x 480), 16:9 laajakulma  
• Erittäin kirkas näyttö takaa todella selvän kuvan auringonvalossa ja automaattinen himmennys parhaan mahdollisen pimeänäkymän. 
• Garmin tutka-antenni yhteensopiva 
• NMEA 2000 liitäntä 
• Kaksi NMEA 0183 liitäntää 
• Sisäänrakennettu erittäin herkkä GPS-vastaanotin 
• Esiladattu maailman pohjakartta 
• Kosketusnäytöön perustuva käyttöliittymä takaa vaivattoman operoinnin 
• SD muistikorttipaikka BlueChart g2 ja g2 Vision kartoille sekä reittien ja jälkien tallentamiseen SD kortille.  
• Bluechart g2 Vision kartoilla, saat ensiluokkaisia lisäominaisuuksia kuten korkeatasoinen satelliittikuva, automaattinen reititys, 

satamakuvat sekä 3D karttakuvan,vedenpinnan alta sekä päältä  
• Tuoteen koko: 22.4cm L  x 14.2cm K x 7.9cm S 
• Paino 1.1 kg 

 
 

GPSmap 720s ominaisuudet: 
• Saat 1kW  kaikutehon käyttämällä digitaalista 1kW kaikuanturia 
• Lähetysteho: 1000 wattia (jatkuva teho) 8000 wattia (p to p), 1 KW anturilla 

  500 wattia (jatkuva teho) 4000 wattia (p to p), kaksitaajuusanturilla 
                               400 wattia (jatkuva teho) 3200 wattia (p to p), kaksoiskeila-anturilla 
• Syvyys: 609 m 1 KW anturilla, 457 m kaksitaajuusanturilla, 274 m kaksoiskeila-anturilla 
• Valitse yksitaajuusanturi kaksoiskeilalla 80kHz (45°) ja 200kHz (14°) kun haluat parhaat ominaisuudet matalampiin vesiin 

ja kaksitaajuusanturi 50kHz (45°), 200kHz (10°) kun haluat parhaat ominaisuudet syville vesille 
• UltraScroll® teknologia takaa todella nopeat näytön päivitykset ja tarkemmat yksityiskohdat 
• AutoGain -teknologia antaa selkeän kuvan pohjan muodoista 
• See-Thru -teknologia erottelee kalat harppauskerroksista 
• Veden lämpöloki tallentaa graafisesti lämpötilamuutokset 
• A-scope (reaaliaikainen kalanäyttö – kaksitaajuusanturia käytettäessä) 
• Harmaalinjanäyttö antaa selkeän kuvan pohjan kovuudesta ja rakenteesta 
• Säädettävä syvyyslinja helpottaa seuraamaan toivottua kalastussyvyyttä 
• Kaksoiszoom mahdollistaa pohjan sekä kalojen seuraamisen samanaikaisesti 
• Pohjalukitus 2x, 4x, zoom ja säädettävä zoom mahdollistaa pohjan yksityiskohtien tarkastelemisen  
• Säädettävä köliasetus  
• Hälytykset: matala ja syvä vesi, kala koon mukaan, lämpötila ja jännite 
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Näyttö esimerkkejä: 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tuotepakkaus sisältää 
 

GPSMAP® 720- tai GPSMAP® 720s -laite, asennusteline, ruuvit ja mutterit upotukseen, upotusasennustiiviste, virtadatakaapeli, suojakansi, käyttöohjeet (eng) 
 
 

 
GPSMAP 720 
 

Tuotenro: 010-00835-00 
Saatavuus:huhtikuu 2010 
EAN: 753759099886 
 
Suositushinta: 1.275€ sis.alv 22%  

 
GPSMAP 720s 
 

Tuotenro: 010-00835-01 
Saatavuus: huhtikuu 2010 
EAN: 753759099893 
 
Suositushinta: 1.475€ sis.alv 22% 
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