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

U.S.A.

Rok 2018 to zapowiedź nowego trendu w produktach
marki Garmin. Dostajemy coraz więcej w cenie, która
zostawia konkurencję daleko w tyle. Nowe odsłony serii Striker, EchoMAP i GPSMAP to najwyższa jakość. Jesteśmy przekonani, że produkty sygnowane „plusem”
przekonają do siebie każdego wędkarza. Garmin naprawdę skutecznie przejmuje rynek echosond w Polsce.

Nareszcie najpopularniejsza seria echosond w Polsce doczekała się Quickdraw Contours –
funkcji tworzenia map batymetrycznych! Z przyjemnością prezentujemy produkty serii Striker Plus.

Striker™ Plus 9sv

Nowość

Echosonda wędkarska GPS 9” z wiodącą w branży technologią
echosondy i oprogramowaniem Quickdraw Contours.
v Zestaw obejmuje przetwornik do wbudowanej tradycyjnej echosondy
Garmin CHIRP oraz echosondy skanujące CHIRP ClearVü i CHIRP SideVü.
v Wbudowane oprogramowanie Quickdraw Contours umożliwia tworzenie i przechowywanie map z izobatami co 30 cm o zasięgu nawet 2 mln akrów.
v Wbudowany moduł Wi-Fi® zapewnia dostęp do aplikacji ActiveCaptain™, która umożliwia otrzymywanie powiadomień z telefonu, uzyskiwanie dostępu do społeczności Quickdraw Contours, przesyłanie tras
i punktów oraz otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach oprogramowania.
v Dzięki wbudowanemu modułowi GPS można oznaczać punkty trasy,
tworzyć trasy i sprawdzać prędkość łodzi.
v Jasny i czytelny w pełnym słońcu ekran dotykowy o przekątnej 9” oraz
intuicyjny interfejs użytkownika.
Striker™ Plus 9sv, cena z przetwornikiem: 899 €*
Striker™ Plus 7sv, cena z przetwornikiem: 699 €*
Striker™ Plus 7cv, cena z przetwornikiem: 599 €*

Fishfinder 350 Plus

Przykładowe modele
z serii Striker™ Plus:

Striker™ Plus 4cv

Striker™ Plus 9sv

Striker™ Plus 5cv, cena z przetwornikiem: 419 €*
Striker™ Plus 4cv, cena z przetwornikiem: 269 €*
Striker™ Plus 4, cena z przetwornikiem: 189 €*

Striker™
Plus 5cv

Nowość

Znajdź doskonałe miejsce połowów z przystępnym cenowo urządzeniem Fishfinder.
v Jasny i wyraźny, 6-calowy kolorowy pionowy wyświetlacz WVGA z klawiaturą i specjalnymi przyciskami.
v Wbudowane wyjście zasilania sonaru 300 W (RMS) i niezwykle czuła technologia śledzenia celu Garmin HD-ID™.
Obsługa częstotliwości 50/77/200 kHz na płytkich i głębokich wodach.
v Urządzenie ma wbudowany sonar skanujący ClearVü. Ten wysokiej częstotliwości sonar zapewnia bardziej szczegółowe, niemal fotograficzne odwzorowanie obiektów, ukształtowania dna oraz ryb, zapewniając tym samym
wyraźniejszy obraz sytuacji pod dnem łodzi.
v Tryb nocnej kolorystyki wyświetlacza zapewnia doskonałą widoczność przy słabym oświetleniu i umożliwia bezpieczniejszą nawigację.
v Wytrzymała obudowa do użytku na zewnątrz doskonale pasuje do Twojego stylu życia. Nowe złącza i konstrukcja mocowania przygotowane na trudne warunki morskie zapewniają doskonałą wydajność.
Cena: 359 €*
Wszystkie produkty marki GARMIN występujące w naszej dystrybucji posiadają polskie menu. Instrukcja w języku polskim do pobrania ze strony producenta.
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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.
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