NÁMOŘNÍ ELEKTRONIKA

Descent Mk1
Jen těžko budete na trhu hledat dokonalejší potápěčské
hodinky. Garmin Descent Mk1 jsou chytré, potápěčské
GPS hodinky s tělem vyrobeným z kvalitní oceli nebo
titanu. Hodinky jsou díky všestranným sportovním funkcím
vhodné pro celoroční využití.
Volné nebo přístrojové potápění, potápění se vzduchem
i směsmi, snadné plánování ponorů, včetně dekompresních
časů a hloubek, ale také měření běhu, jízdy na kole,
plavání, lyžování nebo dokonce golfu. To je jen krátký výčet
aktivit, které tyto hodinky umí změřit a zaznamenat.
Descent Mk1, cena od 25 990 Kč
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CHYTRÉ GPS HODINKY VHODNÉ PRO SPORT A JACHTING

od 17 990 Kč
Garmin
fénix5S Plus

od 21 490 Kč
od 17 990 Kč

Garmin
fénix5X Plus

Garmin fénix5 Plus

Garmin fénix5S Plus / fénix5 Plus / fénix5X Plus
Kultovní všestranné sportovní a chytré GPS hodinky s mimořádnou odolností
a dlouhou výdrží. Možnost dohrání základních námořních funkcí. Vhodné pro
vyhodnocení většiny sportovních aktivit, včetně běhu, jízdy na kole, plavání,
lyžování nebo golfu. Podpora bezkontaktních plateb GarminPay, zobrazení
podrobných map, vestavěný MP3 přehrávač. K dispozici ve třech velikostech
pro různé velikosti zápěstí. Model Fénix5X navíc s prodlouženou výdrží.

Garmin Descent Mk1
Garmin
Quatix5

12 990 Kč

Garmin Quatix5
Sapphire

od 25 990 Kč

Garmin Descent Mk1 je první potápěčský počítač v podobě klasických hodinek, který nabízí
kombinaci funkcí potápěčského počítače, všestranného GPS sporttesteru, mapové GPS
navigace a chytrých hodinek s vynikající výdrží a odolností.

18 990 Kč

Garmin Quatix5
Garmin Quatix5 Sapphire
Garmin Quatix5 jsou všestranné sportovní a chytré GPS hodinky se sadou speciálních
jachtařských funkcí. Na moři nabízí funkce Muž přes palubu, Alarm utržení kotvy, závodní jachtařské stopky, virtuální startovní linii, umí bezdrátově ovládat námořní audio
značky Fusion, mají vestavěný náměrový kompas, barometrický výškoměr a měření
srdečního tepu na zápěstí. V případě, že je loď vybavena plotterem s ANT+ komunikací, jsou schopné zobrazovat data z plotteru přímo na zápěstí nebo dokonce ovládat
kompatibilní autopilot.
Mimo loď jsou využitelné jako všestranný GPS sporttester pro běh, cyklistiku, vysokohorskou turistiku, plavání (v bazénu i v přírodě), lyžování, veslování, SUP a také pro golf.
Ve spojení se smartphonem nabízí funkce chytrých hodinek s vynikající výdrží až 2 týdny
na jedno nabití v režimu smartwatch.
K dispozici ve dvou variantách – s minerálním nebo safírovým sklíčkem. Safírová verze
hodinek má v balení navíc ocelový řemínek pro formálnější využití.
4

Garmin Instinct

7 490 Kč

Malé, lehké a odolné GPS hodinky s chytrými funkcemi, náměrovým kompasem a barometrickým výškoměrem. Měří širokou škálu sportů, včetně běhu, jízdy na kole, plavání
nebo lyžování. K dispozici základní navigační funkce, zobrazení souřadnic, ukládání bodů
a tras. Měření srdečního tepu na zápěstí.
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RUČNÍ GPS NAVIGACE, SATELITNÍ KOMUNIKACE, SONARY

Ruční GPS navigace

Garmin Striker 4
Garmin Striker 4 Plus

GPSMAP 78s
Ruční, přenosný GPS přijímač s napájením na 2 tužkové baterie. Možnost
dohrání podrobných námořních map,
ovládání i v českém jazyce, vestavěný
náměrový kompas a barometrický
výškoměr. Odolný, při pádu do vody
plave na hladině. Funkce Muž přes
palubu, Alarm utržení kotvy.

Dvojice malých, nenáročných sonarů
s GPS a barevným, 3,5“ displejem
(480x320 pixelů). V ceně obsažena sonarová sonda s frekvencí CHIRP tradiční
77/200 kHz, měřením hloubky a teploty
vody. Sonary pomocí GPS umožňují ukládat pozice na vodní ploše nebo ukládání
projeté trasy, včetně základních navigačních funkcí. Model Striker 4 Plus nabízí
navíc funkci QuickDraw s automatickým
mapováním dna na základě opakované
plavby. Ovládání v českém jazyce.

7 990 Kč
Ruční GPS navigace

Garmin inReach Mini
Kombinace ruční GPS navigace a satelitního komunikátoru v miniaturním
provedení. Pomocí satelitní sítě Iridium
umožňuje odesílat a přijímat textové
zprávy z jakéhokoliv místa na Zemi.
Posílá a přijímá zprávy na a z běžného
mobilního telefonu, umí zobrazit pozici
uživatele na speciální webové stránce.
SOS tlačítko s aktivací pomoci prostřednictvím globální záchranné služby GEOS.
Výdrž až 20 dní na jedno nabití.

3,5”

Sonary

3,5”

3 990 Kč
Garmin Striker 4

4 490 Kč
Garmin Striker
4 Plus
5”

8 990 Kč
9 490 Kč

5”

17 990 Kč

Ruční GPS navigace

Sonary

Garmin Striker 5cv Plus
GPS sonar s barevným 5“ displejem (800x480 pixelů). V ceně obsažena sonarová sonda
s frekvencí CHIRP tradiční 77/200 kHz a CHIRP ClearVu (455/800 kHz), měřením hloubky
a teploty vody. Sonar umí pomocí GPS ukládat pozice nebo zaznamenávat projeté trasy,
k dispozici základní navigační funkce. Funkce QuickDraw s automatickým mapováním dna.
Sonar i sonda obsahují ClearVu technologii pro dokonalejší, fotorealistické zobrazení dna
a objektů nad dnem. Ovládání v českém jazyce.
Srovnávací tabulka sonarů:

GPSMAP 276Cx PRO
Přenosný, menší mapový GPS plotter s 5“ barevným displejem. Možnost upevnění
v napájeném stojánku nebo použití v ruce na baterii. Námořní funkce Muž přes palubu,
Alarm utržení kotvy. Podpora podrobných námořních map BlueChart G3 Vision s podporou
automatické navigace. Provedení odolné proti vodě, vhodné i pro montáž na otevřený
člun. Možnost využití i se silničními navigačními mapami pro navigaci na motocyklu nebo
v off-road automobilu.

Striker 4

Striker 4 Plus

Striker 5cv

Velikost displeje

3,5“

3,5“

5“

Vestavěný GPS

Ano

Ano

Ano

Tradiční / CV sonar

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ano

Funkce QuickDraw

Ne

Ano

Ano
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MENŠÍ MAPOVÉ GPS PLOTTERY ŘADY ECHOMAP
Menší mapové GPS plottery řady ECHOMAP
Námořní mapové plottery řady Garmin echoMap nabízí
kombinaci navigačních funkcí a funkcí vestavěného
sonaru. Mají vynikající poměr cena/výkon pro uživatele,
kteří hledají jednoduchou námořní navigaci, bez zbytečně
složitých funkcí. V mnoha ohledech se plottery řady echoMap
vyrovnají dražším plotterům řady GPSMAP. Plottery
echoMap jsou k dispozici ve velikostech displeje od 4,3“ do
9“, všechny nabízené přístroje mají v ceně plotter, stojánek,
napájecí a propojovací kabely a také sonarovou sondu. Pro
plnohodnotné využití na moři je k plotteru potřeba dokoupit
podrobné námořní mapy (edice Garmin BlueChart G3 Vision).
Ovládání v českém jazyce.

9”
7”
4,3”

7”

6”

Garmin
echoMAP 42cv Plus

Garmin
echoMAP 62cv Plus

Garmin
echoMAP 72cv Plus

Garmin
echoMAP 92sv Plus

Garmin
GPSMAP 722xs

10 990 Kč

17 990 Kč

24 990 Kč

35 990 Kč

25 990 Kč

6

Garmin echoMap 42cv Plus
Garmin echoMap 62cv Plus

Garmin echoMap 72cv Plus
Garmin echoMap 92sv Plus

Dvojice menších mapových plotterů kombinovaných se sonarem. Mapový plotter jde použít i samostatně, bez připojené sonarové sondy. Plottery jsou snadno přenosné a v případě
montáže na palubě nebo na otevřeném člunu je můžete při odchodu z lodi vzít jednoduše
s sebou. V kombinaci s podrobnou námořní mapou BlueChart G3 Vision nabízí automatickou navigaci do cíle podle ponoru a výšky lodě. Model echoMap 42cv Plus nabízí barevný,
4,3“ displej orientovaný na výšku a hodí se na lodě, kde je pro plotter k dispozici omezený
prostor. Model echoMap 62cv Plus má k dispozici barevný, 6“ displej s orientací na šířku.
Oba plottery obsahují v ceně sonarovou sondu a nabízí tradiční CHIRP sonar a ClearVu
CHIRP sonar s fotorealistickým zobrazením dna. Oba sonary nabízí funkci QuickDraw, která
dokáže na základě jízdy se sonarem postupně automaticky mapovat a kreslit podrobnou
mapu vodní plochy bez ohledu na to, zda jsou pro toto místo dostupné podrobné mapy.
Model echoMap 62cv Plus nabízí navíc vestavěné WiFi s možností propojení s aplikací
Active Captain a ovládáním plotteru z chytrého telefonu nebo tabletu. Ovládání v českém
jazyce. V ceně je obsažena sonarová sonda pro montáž na zrcadlo.

Dvojice středně velkých, až větších mapových plotterů nabízející přehledné displeje
o velikosti 7“ (echoMap 72cv Plus) a 9“ (echoMap 92sv Plus). Oba plottery mají kompaktní velikost a snadnou montáž a demontáž z lodi. Dají se montovat na stojánek nebo
zabudovat do palubní desky lodě. Přístroje obsahují integrovaný CHIRP sonar s tradičním
a ClearVu zobrazením, echoMap 92sv Plus pak navíc SideVu technologii vykreslující
půdorysný pohled na dno. Oba plottery mají v případě potřeby možnost dalšího rozšíření
o dopředný nebo stranový sonar Garmin Panoptix. V kombinaci s podrobnou námořní mapou BlueChart G3 Vision nabízí automatickou navigaci do cíle podle ponoru a výšky lodě.
Oba sonary nabízí funkci QuickDraw, která dokáže na základě jízdy se sonarem postupně
automaticky mapovat a kreslit podrobnou mapu vodní plochy bez ohledu na to, zda jsou
pro toto místo dostupné podrobné mapy. Oba modely nabízí vestavěné WiFi s možností
propojení s aplikací Active Captain a ovládáním plotteru z chytrého telefonu nebo tabletu.
Ovládání v českém jazyce. V ceně je obsažena sonarová sonda pro montáž na zrcadlo.
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VĚTŠÍ MAPOVÉ GPS PLOTTERY ŘADY GPSMAP
Střední a větší kombinované GPS plottery se sonary řady GPSMAP
Námořní mapové plottery řady Garmin GPSMAP uspokojí
i náročnější zákazníky. Kromě spojení funkcí GPS navigace
a sonaru nabízí vestavěné bezdrátové technologie pro propojení
s nositelnou elektronikou, jako jsou tablety nebo chytré telefony.
Jde je rozšířit o námořní radar či autopilot, disponují video
vstupy a výstupy, dokáží na lodi ovládat audio vybavení značky
FUSION. Plottery GPSMAP jsou k dispozici ve velikostech displeje
od 7“ do 24“ a podle typu mohou být ovládané pomocí tlačítek
nebo dotykového displeje. Pro plnohodnotné využití na moři
je k plotteru potřeba dokoupit podrobné námořní mapy (edice
Garmin BlueChart G3 Vision), pomocí kterých dokáží automaticky
navigovat na moři k cíli na základě ponoru a výšky lodě.
12”
10”

9”

Garmin
GPSMAP 922xs

Garmin
GPSMAP 1022xsv

Garmin
GPSMAP 1222xsv

38 990 Kč

51 990 Kč

72 990 Kč

Garmin GPSMAP 722xs
Garmin GPSMAP 922xs

Garmin GPSMAP 1022xsv
Garmin GPSMAP 1222xsv

Dvojice mapových GPS plotterů kombinovaných se sonarem s dotykovými displeji o velikosti 7“ a 9“. Displeje jsou skvěle čitelné na slunci. V kombinaci s podrobnou námořní mapou BlueChart G3 Vision nabízí automatickou navigaci do cíle podle ponoru a výšky lodě.
Vestavěné bezdrátové technologie WiFi a ANT+ umožňují propojit plotter se smartphonem, tabletem nebo s chytrými jachtařskými hodinkami. Oba plottery obsahují vestavěný
CHIRP tradiční a CHIRP ClearVu sonar. V základní ceně plotteru ale není zahrnuta sonarová
sonda. Oba sonary nabízí funkci QuickDraw, která dokáže na základě jízdy se sonarem
postupně automaticky mapovat a kreslit podrobnou mapu vodní plochy bez ohledu na to,
zda jsou pro toto místo dostupné podrobné mapy. Ovládání v českém jazyce.

Dvojice větších mapových plotterů s displeji o velikosti 10“ (GPSMAP 1022xsv) a 12“
(GPSMAP 1222xsv). Oba plottery mají tlačítkové ovládání. V kombinaci s podrobnou
námořní mapou BlueChart G3 Vision nabízí automatickou navigaci do cíle podle ponoru
a výšky lodě. Vestavěné bezdrátové technologie WiFi a ANT+ umožňují propojit plotter se
smartphonem, tabletem nebo s chytrými jachtařskými hodinkami. Oba plottery obsahují
vestavěný CHIRP tradiční, CHIRP ClearVu a CHIRP SideVu sonar a plotter je navíc možné
rozšířit o dopředný nebo boční sonar řady Garmin Panoptix. V základní ceně plotteru není
zahrnuta sonarová sonda. Oba sonary nabízí funkci QuickDraw, která dokáže na základě
jízdy se sonarem postupně automaticky mapovat a kreslit podrobnou mapu. Ovládání
v českém jazyce.
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SONAROVÉ SONDY A TECHNOLOGIE SONARŮ

Popis technologií sonarových sond

Tradiční sonar

CHIRP

Základní funkce sonaru se
zobrazením hloubky pod lodí,
profilu dna ve směru plavby
lodi a základních informacích
o objektech ve vodním sloupci
pod lodí s možností zobrazení
ryb formou symbolů.

Oproti běžnému sonaru, který vysílá signál na jedné frekvenci, vysílají CHIRP
sonary signál s balíčkem více frekvencí současně. Po jejich odrazu je jednotlivě
vyhodnotí. Sonar je tak schopen získat větší objem podrobnějších a přesnějších informací.

Běžný sonar

CHIRP

Panoptix
Pod označením Panoptix nabízí značka Garmin dopředné a stranové sonary vhodné
zejména pro náročné rybáře. Sonary Panoptix jsou schopné zobrazit ve vodním sloupci pod
vodou nebo před lodí pohyb návnady, případně rybího hejna pomocí živého schematického obrazu nebo 3D pohledu pod/před loď.

ClearVu (CV)

SideVu (SV)

Měření hloubky vody pod lodí s fotorealistickým zobrazením dna a objektů
těsně nad dnem. V porovnání s tradičním
sonarem poskytuje lepší přehled o situaci
pod vodou.

Měření hloubky vody pod lodí s půdorysným fotorealistickým zobrazením dna na
levé a pravé straně od dráhy plavby. Tmavý
pruh uprostřed znázorňuje vodní sloupec, ve
kterém je možné vidět objekty nad dnem.

Panoptix Forward

Panoptix Down

Rozdělení sonarových sond podle typu upevnění na lodi
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Upevnění na zrcadlo

Upevnění skrz trup lodi

Upevnění zevnitř na dno se snímáním skrz trup lodi

Nejpoužívanější typ sondy, upevňuje se na záď lodi na
pravou stranu od motoru při pohledu zezadu. Spodní
úrověň sondy by měla být cca 3 mm pod úrovní dna.

Upevňuje se do předem připraveného otvoru ve dně
lodi. Pozice bývá blízko těžiště. Toto upevnění patří
z pohledu funkčnosti a spolehlivosti k nejlepším.

Lepí se z vnitřní strany na dno. Vhodná pro trupy
z plného laminátu (ne pro sendvičové konstrukce).
Pozici a správnou funkčnost sondy je vhodné před
lepením vyzkoušet.
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SONAROVÉ SONDY A TECHNOLOGIE SONARŮ
Seznam nejběžnějších sond
Sondy pro sonary Striker
(4-pin připojení)
Název - p/n
Technologie
Typ upevnění
CHIRP
Kompatibilita
Počet pinů
Cena

GT20-TM / 010-12087-00
tradiční, CV
na zrcadlo
ne
Striker
4
1 190 Kč

GT20-TM new / 010-01960-00
tradiční, CV
na zrcadlo
ano
Striker
4
2 990 Kč

Dual / 010-10272-10

GT15M-IH / 010-12402-00

P19, plast / 010-10218-21 (12”)
010-10218-22 (22”)

B619, bronz / 010-10217-21 (12”)
010-10217-22 (22”)

Technologie
Typ upevnění
CHIRP

tradiční, CV
na zrcadlo
ne

tradiční, CV
zevnitř na dno
ano

tradiční, CV
skrz dno
ne

tradiční, CV
zevnitř na dno
ano

Kompatibilita

všechny 8-pin i 12-pin sonary
(12-pin s redukcí)

všechny 8-pin i 12-pin sonary
(12-pin s redukcí)

všechny 8-pin i 12-pin sonary
(12-pin s redukcí)

všechny 8-pin i 12-pin sonary
(12-pin s redukcí)

8
1 890 Kč

8
4 890 Kč

8
4 290 Kč

8
4 890 Kč

GT22HW-TM / 010-12403-00
tradiční, CV, 250 W
na zrcadlo
ano
echoMAP CV série / GPSMAP XS série
8
5 390 Kč

GT23M-TM / 010-12404-00
tradiční, CV, 600 W
na zrcadlo
ano
echoMAP CV série / GPSMAP XS série
8
8 990 Kč

GT23M-TH / 010-12404-10
tradiční, CV, 600 W
skrz dno
ano
echoMAP CV série / GPSMAP XS série
8
19 990 Kč

GT52HW-TM / 010-12405-00
tradiční, CV, SV
na zrcadlo
ano
echoMAP SV série / GPSMAP XSV série
12
9 390 Kč

GT50M-TM / 010-01965-10
tradiční, CV, SV
skrz dno
ano
echoMAP SV série / GPSMAP XSV série
12
21 590 Kč

Název - p/n
Technologie
Typ upevnění
CHIRP

PS31 / 010-01284-01
Panoptix Forward
na zrcadlo
-

PS30 / 010-01284-00
Panoptix Down
na zrcadlo
-

PS51-TH / 010-01753-00
Panoptix Down/Forward
skrz dno
-

Kompatibilita

echoMAP 7CV a SV série
GPSMAP XS a XSV série

echoMAP 7CV a SV série
GPSMAP XS a XSV série

echoMAP 7CV a SV série
GPSMAP XS a XSV série

RJ45
42 990 Kč

RJ45
42 990 Kč

RJ45
42 990 Kč

Základní, tradiční
sondy pro 8-pin sonary
(k 12-pin sonaru je potřeba redukce
010-12122-10)
Název - p/n

Počet pinů
Cena

Tradiční, CHIRP, ClearVu
sondy pro 8-pin sonary
(k 12-pin sonaru je potřeba redukce
010-12122-10)
Název - p/n
Technologie
Typ upevnění
CHIRP
Kompatibilita
Počet pinů
Cena

Tradiční, CHIRP, ClearVu,
SideVu sondy pro 12-pin
sonary
Název - p/n
Technologie
Typ upevnění
CHIRP
Kompatibilita
Počet pinů
Cena

Redukce pro připojení
8-pin sondy k 12-pin sonaru
010-12122-10
Cena: 549 Kč

Panoptix
Live Scope

Počet pinů
Cena
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NÁMOŘNÍ AUDIO VYBAVENÍ ZNAČKY FUSION
Novozélandská značka FUSION je vedoucím světovým
výrobcem námořního audio vybavení. Její výrobky najdete
v nabídce většiny světových loděnic. Mezi přednosti
značky FUSION patří jednoduchá, logická obsluha a vysoká
spolehlivost. Rádia značky FUSION dokáží přehrávat hudbu
z chytrých mobilních telefonů, dokonalejší řady rádií je
z telefonu, námořního plotteru nebo dokonce z chytrých
hodinek možné i plně ovládat a nastavovat.
FUSION 55 SÉRIE

MS-RA55 Kit
Námořní, kompaktní stereo systém. Možnost připojení až 2 samostatně ovladatelných
audio zón (např. paluba lodi, podpalubí). Možnost streamování hudby ze smartphonu
nebo tabletu pomocí Bluetooth. Vodotěsný čelní panel dle normy IPX5. Monochromatický
LCD displej. Malé rozměry, vhodný i pro montáže do velmi omezených prostor. V ceně sady
MS-RA55 Kit je dvojice bílých námořních vodotěsných reproduktorů MS-EL602 s maximálním výkonem 150 W.

7 990 Kč
cena včetně 2 reproduktorů
MS-EL602, max. 150 W

FUSION 70 SÉRIE

MS-RA70N Kit
Námořní stereo systém. Možnost připojení až 2 samostatně ovladatelných audio zón (např.
paluba lodi, podpalubí). Propojitelný s námořním plotterem pomocí NMEA2000 sítě.
Propojitelný se smartphonem nebo tabletem pomocí Bluetooth a aplikace Fusion Link.
Vodotěsný čelní panel dle normy IPX7. Monochromatický LCD displej. Možnost přehrávání
hudebního obsahu z chytrého mobilního telefonu nebo USB disku. Možnost plného ovládání z připojeného smartphonu nebo tabletu. V ceně sady MS-RA70N Kit je dvojice bílých,
námořních vodotěsných reproduktorů MS-EL602 s maximálním výkonem 150 W.

12 000 Kč

Cena včetně 2 reproduktorů
MS-EL602, max. 150 W

FUSION 750 SÉRIE

MS-UD750 (verze se schránkou pro mobilní telefon)
MS-AV755 (verze s DVD přehrávačem)
Prémiové námořní stereo systémy. Možnost využití až 4 samostatně ovladatelných audio
zón (např. paluba lodi, obývací prostor, ložnice 1, ložnice 2). Propojitelný s námořním
plotterem pomocí NMEA2000 nebo Ethernet sítě. Propojitelné se smartphonem nebo
tabletem pomocí Bluetooth/WiFi a aplikace Fusion Link. Vodotěsné provedení dle normy
IPX5. Barevný LCD displej. Možnost přehrávání hudebního obsahu z chytrého mobilního
telefonu nebo z USB paměti. Možnost přidání dalších ovládacích displejů pro jednoduché
ovládání z více míst, možnost plného ovládání z připojeného smartphonu nebo tabletu.
K dispozici ve verzi MS-AV755 s DVD mechanikou/přehrávačem a HDMI propojením nebo
ve verzi MS-UD750 s UniDock vodotěsnou zásuvkou s napájením pro smartphone.
NÁMOŘNÍ REPRODUKTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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MS-EL602

SG-FL65SP „Signature“
SG-FL77SP „Signature“

MS-S10W

SG-FL77SP
„Signature“

18 890 Kč

21 590 Kč

MS-AV755
verze s DVD

verze se schránkou
pro mobilní telefon

Model

Značka FUSION má kromě stereo a multimediálních systémů v nabídce také širokou škálu
reproduktorů, black box audio systémů a dalšího příslušenství. Mezi nejprodávanější typy
námořních reproduktorů patří:

MS-FR4021
MS-FR7021

MS-UD750

Poznámka

Průměr

Výkon

Cena Kč

MS-FR4021, 2 ks

hloubka 54 mm

4“

120 W

2 300

MS-EL602, 2 ks

hloubka 42 mm

6“

150 W

2 600

MS-FR7021

hloubka 78 mm

7“

260 W

3 800

SG-FL65SP „Signature“

hloubka 79 mm

6,5“

230 W

7 990

SG-FL77SP „Signature“

hloubka 86 mm

7,7“

280 W

9 490

MS-S10W

Subwoofer

10“

400 W

5 990

SG-FL77SP „Signature“

Subwoofer

10“

450 W

7 490

K ATALOG NÁM OŘNÍ ELEKT RO N IKY

NÁMOŘNÍ MAPY PRO GPS NAVIGACE GARMIN

Podrobné námořní mapy, nově s daty GARMIN a NAVIONICS
Pro navigační přístroje Garmin jsou k dispozici nové, podrobné navigační mapy, které
kombinují mapové podklady Garmin a Navionics. Jsou k dispozici ve dvou základních
formátech: Garmin BlueChart G3 a Garmin BlueChart G3 Vision.

Formát BlueChart G3 Vision podporuje automatický výpočet trasy do cíle na
základě ponoru/výšky lodě a obsahuje pohled na námořní mapu z ptačí/rybí
perspektivy.

Formát Garmin BlueChart G3 obsahuje plnohodnotné podrobné námořní mapy, je vhodný jak pro starší, tak i nové mapové plottery a ruční GPS navigace. Formát BlueChart G3
nepodporuje automatický výpočet trasy na základě ponoru a výšky lodě, zobrazení mapy z ptačí nebo rybí perspektivy.

Mapy BlueChart G3 Vision jsou k dispozici na předehraných SD/microSD datových kartách
velikosti S (Small), R (Regullar), L (Large). Všechny mapy mají maximální možnou
podrobnost a liší se jen velikostí území, které pokrývají. Mapy jsou k dispozici pro většinu
pobřežních oblastí světa. Seznam nejběžnějších map uvádíme v tabulce níže, v případě
zájmu o jiná území včetně oblastí Ameriky nebo Asie se obraťte na obchod nebo technickou podporu Garmin.cz. Vybraná území Evropy a Ameriky jsou kromě námořních map
pokryta také vnitrostátními podrobnými plavebními mapami, v případě zájmu se pro bližší
informace obraťte na obchod nebo technickou podporu Garmin.cz.

Formát Garmin BlueChart G3 Vision je vhodný pro většinu v současné době používaných
mapových plotterů a výkonnější ruční přenosné námořní navigace (např. GPSMAP 276Cx).

Seznam nejběžnějších námořních map
Název mapy

Oblast

Obrázek

Formát

Cena Kč

Název mapy

Oblast

VEU723L
Středozemní
(Large)
moře
010-C1157-00

BlueChart
G3 Vision

10 590

VEU452S
(Small)
010-C0796-00

VEU014R
(Regullar)
010-C0772-00

BlueChart
G3 Vision

7 390

HXEU014R
(Regullar)
010-C0772-20

Jaderské
moře

Obrázek

Formát

Cena Kč

Severní
Jaderské
moře

BlueChart
G3 Vision

5 290

Jaderské
moře

BlueChart G3

3 990

Mobilní aplikace Active Captain

Podrobné mapování dna pomocí funkce QuickDraw

Mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android nebo iOS,
která umožňuje na dálku ovládat námořní plottery vybavené WiFi připojením. Pomocí aplikace je možné například zrcadlit displej a ovládat funkce plotteru, plánovat trasy, prohlížet
podrobné námořní mapy, dostávat notifikace z mobilního telefonu na displej námořní
navigace nebo například snadno aktualizovat námořní mapy a mapy QuickDraw hloubnic.
Aplikace je zdarma na stažení v Google Play nebo App Store.

Funkce QuickDraw je specializovaná funkce, která je k dispozici u většiny současných sonarů
a kombinovaných mapových plotterů se sonarem. Funkce dokáže během plavby průběžně
zaznamenávat a kreslit podrobnou mapu dna. U míst, kde nemáte k dispozici podrobnou
námořní mapu, je s touto funkcí možné si podrobnou mapu jednoduše vytvořit. Získanou
mapu je možné sdílet nebo společně tvořit ve spolupráci s ostatními uživateli. Mapy,
které vytvořili ostatní uživatelé, je možné bezplatně stáhnout a využívat, pokud dal autor
takovou mapu k dispozici na sdílení.

11

Americká značka Garmin je tradičním výrobcem námořní elektroniky. Sortiment značky Garmin zahrnuje širokou nabídku produktů
vhodných na vodu a moře. Od chytrých námořních nebo potápěčských hodinek, přes ruční námořní GPS navigace, sonary, až po velké
mapové plottery, radary nebo například autopiloty.
Mezi novými produkty stojí rozhodně za zmínku satelitní komunikátory InReach, které pomocí satelitní sítě Inmarsat zajistí kontakt
s vašimi blízkými a případně přivolají pomoc pomocí SOS tlačítka a napojení na celosvětovou záchrannou službu GEOS. Produkty InReach
umožňují nepřetržité sdílení vaší aktuální pozice s předem nadefinovanými kontakty a výrazně přispívají k vyšší bezpečnosti plavby.
Novozélandská značka FUSION, která se nedávno stala součástí amerického Garminu, nabízí prémiové audio vybavení a s jejich
multimediálními systémy nebo reproduktory se setkáte ve výbavě řady světových loděnic.
Nabídka v tomto katalogu obsahuje zkrácený seznam produktů, který je přizpůsobený požadavkům českého trhu. V případě, že máte
specifické požadavky nebo potřebujete individuální návrh vybavení pro vaši loď, neváhejte se na nás obrátit.

Společnost Garmin Czech s.r.o. si vyhrazuje právo provést změny a opravy související s případnými aktualizacemi bez předchozího oznámení.
Neručí za eventuální chyby a nejasnosti vzniklé při přípravě tohoto materiálu. Ceny uvedené v katalogu jsou orientační, použité obrázky ilustrační. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
U zboží je v uvedených cenách obsažen recyklační poplatek dle zákona č. 185/2001 novely č. 7/2005 Sb.

