Pełna oferta asortymentu oraz cennik na stronie: garmin.firmadragon.eu

Fishfinder 650 GPS

Nowość

Sonar Fishfinder i moduł GPS to rozwiązanie typu 2 w 1, które pozwala znaleźć
doskonałe miejsce połowów dzięki wykorzystaniu technologii Garmin CHIRP.
v Jasny i wyraźny, 6-calowy kolorowy pionowy wyświetlacz WVGA z klawiaturą i specjalnymi przyciskami.
v Sonar CHIRP wysyła serię sygnałów o różnych częstotliwościach, od niskich do
wysokich. Sonar CHIRP pozwala wyświetlić wyraźniejsze łuki przedstawiające ryby z doskonałym rozróżnianiem obiektów.
v Wbudowany tradycyjny sonar 600 W (RMS) CHIRP oraz sonar skanujący CHIRP
ClearVü zapewniają niemal fotograficznej jakości sonarowy podgląd obiektów,
struktur i ryb pod łodzią.
v Z
 godność z zaawansowanymi systemami pozycjonowania
GPS, GLONASS i BeiDou – możesz obserwować nawet 12 000
dokładnych punktów, dzięki czemu w szybki i łatwy sposób odnajdziesz drogę do swoich „tajnych” miejsc połowów.
v Urządzenie Fishfinder 650 GPS
w pełni obsługuje komunikację
NMEA 0183 i RS422, zapewniając
łączność z czujnikami i akcesoriami innych firm.
Cena: 519 €*
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Nowość

 rządzenie wielofunkcyjne z jasnym, czytelnym w pełnym słońcu ekranem doU
tykowym.
Zestaw obejmuje przetwornik GT-20 obsługujący tradycyjną echosondę CHIRP firmy Garmin oraz echosondę skanującą CHIRP ClearVü™ z uchwytami do montażu
na pawęży i silniku zaburtowym.
Urządzenie zawiera wstępnie załadowaną mapę bazową całego świata i jest zgodne z mapami BlueChart® g2 HD i BlueChart® g2 Vision® HD.
Zawiera oprogramowanie Quickdraw Contours, dzięki któremu stworzysz swoje własne mapy połowów z izobatami co 30 cm na ekranie podczas wędkowania.
Za pomocą wbudowanej łączności Wi-Fi® można sparować urządzenie z aplikacją
ActiveCaptain™ i uzyskać dostęp do map OneChart™, danych społeczności Garmin
Quickdraw™ oraz odbierać powiadomienia z telefonu i nie tylko.
Udostępniaj punkty trasy i trasy innym urządzeniom ECHOMAP™ i STRIKER™.

ECHOMAP Plus 72cv
cena z przetwornikiem: 999 €*
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ECHOMAP Plus 92sv
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Nowość

Urządzenia wielofunkcyjne z jasnym, czytelnym w pełnym słońcu ekranem dotykowym z przyciskami.
Obejmuje przetwornik GT-52 obsługujący
tradycyjną echosondę Garmin CHIRP z szeroką wiązką, echosondy skanujące Garmin
CHIRP ClearVü™ i CHIRP SideVü™ oraz jest
zgodne z echosondą o szerokim polu widzenia Panoptix™ (do nabycia osobno).
Urządzenie zawiera wstępnie załadowaną
mapę bazową całego świata i jest zgodne
z mapami BlueChart® g2 HD i BlueChart®
g2 Vision® HD.
Z awiera oprogramowanie
Quickdraw Contours, dzięki któremu stworzysz swoje
własne mapy połowów z izobatami co 30 cm na ekranie
podczas wędkowania.
Z a pomocą wbudowanej
łączności Wi-Fi® można sparować urządzenie z aplikacją ActiveCaptain™ i uzyskać
dostęp do map OneChart™,
danych społeczności Garmin Quickdraw™ oraz odbierać powiadomienia z telefonu i nie tylko.

GPSMAP® 585 Plus

ECHOMAP Plus 72sv
cena z przetwornikiem:
1249 €*

ECHOMAP Plus 92sv
cena z przetwornikiem: 1399 €*

Nowość

Znajdź idealne miejsce połowów, wykorzystując technologię Garmin
CHIRP.
v Jasny i wyraźny, 6-calowy kolorowy pionowy wyświetlacz WVGA z klawiaturą i specjalnymi przyciskami.
v Sonar CHIRP wysyła serię sygnałów o różnych częstotliwościach, od niskich do
wysokich. Sonar CHIRP pozwala wyświetlić wyraźniejsze łuki przedstawiające ryby z doskonałym rozróżnianiem obiektów.
v Wbudowany tradycyjny sonar 600 W (RMS) CHIRP oraz sonar skanujący CHIRP
ClearVü zapewniają niemal fotograficznej jakości sonarowy podgląd obiektów,
struktur i ryb pod łodzią.
v Zgodność z zaawansowanymi systemami ustalania pozycji GPS, GLONASS i BeiDou – możesz obserwować nawet 12 000 dokładnych punktów, dzięki czemu
w szybki i łatwy sposób odnajdziesz drogę do swoich „tajnych” miejsc połowów.
v Zawiera bezpłatne, proste w obsłudze oprogramowanie Quickdraw Contours,
dzięki któremu można szybko tworzyć spersonalizowane mapy do połowu ryb
w jakości HD.
v Urządzenie GPSMAP 585 Plus w pełni obsługuje komunikację NMEA 0183 i RS422,
zapewniając łączność z czujnikami i akcesoriami innych firm.
v 2 gniazda na standardowe karty SD™ zapewniają rozszerzalną pamięć umożliwiającą zakup dodatkowych map, takich jak BlueChart® g2 HD lub BlueChart®
g2 Vision® HD.

ECHOMAP Plus 42cv
cena z przetwornikiem:
499 €*

ECHOMAP Plus 62cv
cena z przetwornikiem:
699 €*
2018

Elektronika

Cena: 569 €*

* Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego, a Design Fishing Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia zainteresowanych stron.
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