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P.V.P. € (Euros) * 23%
MODELO

DESCRIÇÃO

Magellan eXplorist 110

n/ref.

S/ IVA

CX0110SGXEU

109,76

C/ IVA*
135,00

CX0100SGXEU

109,76

135,00

Mapa pré-carregado "World Edition" já com bom nível de detalhe. (não carrega mais mapa)
Cáculo de áreas, perfil vertical. Calendário melhores horas para caça&pesca, tabela solar/lunar.
Memória para 500 waypoints/500 geocache na Europa. 20 rotas cada com 35 pernas.
10 rastos/trilhos, cada com 5.000pontos.

Magellan eXplorist GC
Memória para 500 pontos de referência/10.000 geocache na Europa
Descubra o mundo da caça ao tesouro usando alta tecnologia e junte-se a
milhões de pessoas na descoberta da sua próxima aventura.
O eXplorist GC é o primeiro e único produto GPS exclusivamente dedicado ao geocaching.
Baseia-se em geocaching electrónico com ligação sem falhas a www.geocaching.com
Pré-carregado com 1.000 dos mais populares caches da Europa, e suporta até 10.000.
30 dias grátis como membro do geocaching.com

Magellan eXplorist 310

161,79
Memória para 1000 pontos de referência/10.000 geocache na Europa. 50 rotas, 50 rastos/trilhos cada com 10.000 pontos.
Mapa pré-carregado "World Edition" já com bom nível de detalhe. Pode carregar-se o mapa mais detalhado.
Mais indicado para aventuras no ar livre,como caça, pesca, náutica, porque tem mais pontos, e faz navegação
específica pelos pontos e rotas (ao contrário do GC que é mais em função só dos Geocaches).
CX0310SGXEU

199,00

Características comuns aos eXplorist 110, GC e 310
SD-RAM: 64 Mb, NAND: 2GB . Tamanho de Ecrã: 2,2" pol / 5,9 (QVGA)
Resolução de Ecrã: 240x320 pixels / Colorida TFT
Estanquicidade pelo padrão IPX-7 . Peso: 147gr. com pilhas
SIRFstarIII para rápida aquisição de sinal GPS. Antena tipo ": Patch multidirecional"
Precisão de GPS: 3 m. quando com WAAS/EGNOS/MSAS.
Mapa base Mundial incorporado ( sem máximo detalhe)
Alimentação: Utiliza 2 (duas) pilhas AA, com autonomia até 18 horas
Espaço disponivel para dados do utilizador 500Mb. Alarmes sonoros.
Geocaching "sem papel". Aceita ficheiros GPX. Partilha online de dados de uitilizador
Tem características para utilizar o software VantagePoint ( apenas PC )
Saída NMEA: apenas via USB
Linguagem: Diversas línguas incluindo o Português. Garantia : 2 anos
Conteúdo da embalagem : recetor de GPS, cabo Mini USB padrão , duas pilhas e guia de iniciação.

Acessórios
eXplorist, bolsa pequena, para os GC & 310

5420027517117

16,26

20,00

eXplorist , kit de viatura, para GC, 310, 510, 610 & 710

5420027517087

32,52

40,00

5420027517100

16,26

20,00

eXplorist, adaptador alimentador AC
5420027517070
eXplorist, cabo de isqueiro, alimentador de viatura
5420027517476
Cartografia terrestre detalhada, para 310, com bases topográficas, etc em formato vectorial
Regiões disponíveis: Iberia/Ilhas/Norte d'África, ou África, ou América do Sul (outras , consultar-nos)

16,26
16,26
21,14

20,00
20,00
26,00

inclui ventosa, adpt.isqueiro, e suporte.
eXplorist, kit de fixação em tubo

Magellan Toughcase

(stock limitado)

Transforme o seu iPhone 3, 3G, ou iPod touch num GPS portátil robusto
Robustez e estanquicidade pelo padrão IPX-7. Duração das pilhas mais longa
Recepção muito sensivel do sensor GPS
Total acesso ao Ecrã Táctil, Botões, Microfone, Altifalante e Conector.
Compatível com GPS e aplicações ( apps ) para iPhone ou iPod touch

´541617870004

80,49

99,00

