Elektronika

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

TECHNOLOGIE:

GPSMAP® 1022xsv
Połączenie plotera nawigacyjnego i sonaru z 10-calowym ekranem.
v 10-calowy kolorowy wyświetlacz z przyciskami i wielofunkcyjnym pokrętłem.
v Bardzo czuły wewnętrzny odbiornik GPS i GLONASS 10 Hz.
v Wbudowana obsługa sonaru CHIRP firmy Garmin, sonarów skanujących CHIRP
ClearVü i vCHIRP CHIRP SideVü oraz sonaru Panoptix™ (przetworniki do nabycia
osobno).
v Pełna obsługa sieci umożliwiająca korzystanie z sieci Garmin Marine Network
i NMEA 2000® oraz z interfejsu NMEA 0183.
v Obsługa opcjonalnych map BlueChart® g2 Vision® HD pozwalających korzystać
z funkcji nawigacji automatycznej i innych zaawansowanych funkcji nawigacyjnych.

Quickdraw Contours

Stwórz na ekranie własne mapy w jakości HD.
v Łatwe w obsłudze, bezpłatne oprogramowanie, które błyskawicznie
tworzy spersonalizowane mapy HD z izobatami co 30 cm.
v To Twoja mapa – możesz zachować dane dla siebie lub udostępnić
je firmie Garmin i innym użytkownikom.
v Po prostu płyń, a Quickdraw Contours sam utworzy mapy.
v Pokazuje, gdzie zarejestrowano dane, aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony na wodzie.
v Zaznacza punkty szczególne (POI), takie jak znaki nawigacyjne, doki, pomosty,
zatopione drzewa lub miejsca połowów, które są przechowywane razem z mapą (nie z punktami).

ClearVü™

Zapewnia on najczystszy, niemal fotograficznej jakości sonarowy podgląd sytuacji pod dnem łodzi. Urządzenie wykorzystuje uniwersalne
przetworniki HD-ID™ i ClearVü, które umożliwiają jednoczesne wyświetlanie na ekranie obrazu tradycyjnego i obrazu ClearVü.

SideVü™

Cena: 2399 €*

SideVü pokazuje wszystko, co dzieje sie po obu burtach łodzi. To idealny sposób na obserwowanie ryb i struktur pod powierzchnia wody.
Urządzenia echoMAP sv combos oraz GPSMAP xsv chartplotter/sonar
combos posiadają wbudowany sonar skanujący SideVü.

CHIRP

Zaawansowana technologia sonaru dostępna dla wędkarzy i żeglarzy. Skrót oznacza nadawany skompresowany impuls o wysokim natężeniu (Compressed High-Intensity Radiated Pulse).
Sonar standardowy
Standardowy sonar wysyła każdorazowo pojedynczy sygnał o określonej częstotliwości. Z racji tego, że odpowiedź zwrotna pochodzi tylko z jednej częstotliwości, nie ma zbyt wielu informacji do
analizowania. Czytelność i rozdzielczość standardowego sonaru są zatem ograniczone.

GPSMAP® 1222xsv
Połączenie plotera nawigacyjnego i sonaru z 12-calowym ekranem.
v 12-calowy kolorowy wyświetlacz z przyciskami i wielofunkcyjnym pokrętłem.
v Bardzo czuły wewnętrzny odbiornik GPS i GLONASS 10 Hz.
v Wbudowana obsługa sonaru CHIRP firmy Garmin, sonarów skanujących CHIRP
ClearVü i vCHIRP CHIRP SideVü oraz sonaru Panoptix™ (przetworniki do nabycia
osobno).
v Pełna obsługa sieci umożliwiająca korzystanie z sieci Garmin Marine Network
i NMEA v2000® oraz z interfejsu NMEA 0183.
v Obsługa opcjonalnych map BlueChart® g2 Vision® HD pozwalających
korzystać z funkcji nawigacji automatycznej i innych zaawansowanych
funkcji nawigacyjnych.

Sonar CHIRP
Sonar CHIRP nie wysyła pojedynczego sygnału
o określonej częstotliwości, a serię sygnałów o różnych częstotliwościach. Następnie dzięki technologii sonaru CHIRP każda zwrócona częstotliwość
jest indywidualnie interpretowana. Ponieważ serie sygnałów o różnych częstotliwościach zapewniają dużo szerszy zakres informacji, sonar CHIRP
gwarantuje bardziej czytelny obraz o wyższej rozdzielczości.

BlueChart®

Wyjątkowe morskie mapy kartograficzne firmy Garmin. Mapy stanowią uzupełnienie linii przenośnych urządzeń nawigacyjnych oraz ploterów nawigacyjnych firmy Garmin.

Panoptix™

Przetwornik Panoptix™ DOWN

Cena: 3499 €*
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* 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.

Jeden przetwornik Panoptix z wiązką w dół zapewnia trzy pomocne
widoki umożliwiające obserwowanie w czasie rzeczywistym pływających pod łodzią ryb i przynęty. Pozwala nawet zobaczyć ryby w wybranym słupie
wody w widoku 3-D – od dna do powierzchni wody. Nawet nie będąc w ruchu, można oglądać trójwymiarowy obraz tego, co znajduje się pod kadłubem.
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