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PRODUKTOVERBLIK

Få et klart overblik over vejen med dēzl LGV700, LGV800 og LGV1000 lastbilnavigatorer. Denne serie nye, store lastbilnavigatorer har store 

touchscreens, der er nemme at læse - med muligheden for stående eller liggende visning (portræt findes kun i 8” og 10”). Denne serie tilbyder 

brugerdefineret navigation1 tilpasset størrelsen og vægten på din vogn, og kan prale af branchens bedste last-til-dock-vejledning, så du kan 

se potentielle lastezoner eller opbevaringspladser, når du nærmer dig din destination. Truck Parking Europe-data hjælper dig med at finde 

lastbilparkering langs din rute. Tjek tilgængelighed og bedømmelse, når du er tilsluttet Drive-appen². Nyttige alarmer informerer dig om ting 

som kommende brohøjder, skarpe kurver og stejle stigninger. Se populære ruter, der bruges af andre lastbiler til at navigere i nye områder og 

øge din situationsbevidsthed. Stemmeassistenten giver dig mulighed for at tale med enheden, mens du holder dine hænder på rattet.
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HOVEDFUNKTIONER

STORE DISPLAYS MED 

MULIGHED FOR 

PROTRÆTVISNING

Chauffører kan nyde store 6,95”, 8 og 10” skærme med skarp HD-opløsning. 8” og 10” modellerne giver dig mulighed for 

at vælge at se i stående eller liggende tilstand

ALSIDIGE 

MONTERINGSMULIGHEDER

Leveres med flere ekstra monteringsmuligheder, herunder magnetisk montering med kraftig sugekop, skrueholder og en 1-

tommers kugleadapter med AMPS-plade, der er kompatibel med RAM-monteringssystemer (kun 8” eller 10”)

TRUCK PARKING EUROPE
Truck Parking Europe-data hjælper dig med at finde lastbilparkeringspladser langs din rute. Filtrer nemt efter foretrukne faciliteter såsom

"Bad", "WiFi" eller sikkerhedsniveau. Kontroller tilgængelighed og vurdering af realtidsparkering, når du er tilsluttet Drive app².

POPULÆRE LASTBILRUTER Se populære ruter, der bruges af andre lastbiler for at navigere i nye områder og øge bevidstheden om situationen

LIVE TRAFIK, VEJR OG 

BRÆNDSTOFPRISER
Få adgang til live vejr, trafik, brændstofpriser, telefonbeskeder, når du parrer dēzl med Garmin Drive ™ mobilapp²

STEMMEASSISTENT Stemmeassistenten giver dig mulighed for at tale med dēzl, mens du holder dine hænder på rattet

LAST-TIL-DOCK VEJLEDNING Branchens bedste vejledning til last-til-dock viser potentielle indlæsningszoner eller opbevaringspladser, når du nærmer dig din

destination

LASTBILSPECIFIK 

RUTEOPRETTELSE OG 

ADVARSLER

Brugerdefineret lastbilnavigation1 baseret på størrelsen og vægten på din lastbil, og se advarsler om kommende brohøjder, 

vægtgrænser, skarpe kurver, stejle stigninger og mere

KOMPATIBEL MED 

BAKKAMERAER

Nem synlighed bag din lastbil, når du bakker, når du parrer dēzl med BC™ 35 (eller BC 30 og BC40 til 7” skærmen) trådløse bakkameraer

og andre kompatible kablede tredjepartskameraer³ (kun 8” og 10").

INTERESSEPUNKTER Se TripAdvisor®-rejsebedømmelser; find nemt millioner af populære steder ved navn med forudindlæste Foursquare® seværdigheder

NEM PAUSE-PLANLÆGNING Timely notifications for breaks, with Up Ahead road signs and POIs suggesting upcoming truck stops, rest areas and more

LASTBILTJENESTER Forudindlæst vejviser over lastbiltjenester; filtrer lastbilstop efter bilmærke eller faciliteter som "DKV" eller "bad".

KORT UPDATERINGER OG LIVE 

TRAFIK INKLUDERET

Kør sikkert med de nyeste kortopdateringer – forudindlæst med Full Europe. Inkluderer Live Traffic via Digital Traffic eller via

Garmin Drive™ mobilapp2
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dēzl LGV700 dēzl LGV800 dēzl LGV1000

PRODUKTSAMMENLIGNING

Displaystørrelse 6.95” 8” 10”

Displayopløsning 1024 x 600 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Monteringsmuligheder

Sugekopholder

Fastskruet holder

Magnetisk holder med 

sugekop; 

Fastskruet holder;

1” kugleadapter med AMPS-plade

Magnetisk holder med 

sugekop; 

Fastskruet holder;

1” kugleadapter med AMPS-plade

Landskab- og portrætvisning • •

Truck Parking Europe POI’er • • •

Last-til-dock vejledning • • •

Lastbilspecifik ruteoprettelse • • •

Populære lastbilruter, ruteoversigt, førerindsigt • • •

Live brændstofpriser (via Garmin Drive™ mobilapp) • • •

Live trafik og vejr (via Garmin Drive™ mobilapp) • • •

Indbygget WIFI for nemme kort- og softwareopdateringer • • •

Stemmeassistent “ok Garmin” stemmeassistent “ok Garmin” stemmeassistent “ok Garmin” stemmeassistent

Virker med Garmin bakkameraer og andre kompatible 

bakkameraer
BC™ 30 og BC™ 40

BC 35 BC 35

Lastbilspecifikke fartgrænser • • •

Ruteadvarsler (stejle stigninger, brohøjder, etc) • • •

Liste over lastbils- og trailertjenester • • •

Bluetooth® håndfri opkald • • •

Smartnotifikationer • • •

TripAdvisor®ratings • • •

Up ahead med vejskilte • • •

Servicehistorielog • • •

Hovedtelefonstik / lydudgang • •

Detaljerede kort over Europa • • •

Live Traffic via DAB • • •

Nem pauseplanlægning • • •
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SPECIFIKATIONER

dēzl LGV800

dēzl LGV1000

MODELLER
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MODEL VARENR. EAN INKLUDERER OPRINDELSESLAND

MT-D 010-02313-10 753759256388 dēzl LGV700, sugekop og skrueholder til køretøjet, trafikmodtager, strømkabel, USB-kabel, 

dokumentation
Lavet i Taiwan

MT-S 010-02313-11 753759265366 dēzl LGV700, sugekop og skrueholder, strømkabel, USB-kabel, dokumentation Lavet i Taiwan

MODEL VARENR. EAN INKLUDERER OPRINDELSESLAND

MT-D 010-02314-10 753759256418
dēzl LGV800, sugekop til køretøj med magnetisk montering, skruet holder, 1” kugleadapter med 

AMPS-plade, klæbende instrumentbrætskive, trafikmodtager,strømkabel, USB-kabel, 

dokumentation
Lavet i Taiwan

MT-S 010-02314-11 753759265373
dēzl LGV800, sugekop til køretøj med magnetisk montering, skruet holder, 1 ”kugleadapter med 

AMPS-plade, klæbende instrumentbrætskive, trafikmodtager,strømkabel, USB-kabel, 

dokumentation
Lavet i Taiwan

MODEL VARENR. EAN INKLUDERER OPRINDELSESLAND

MT-D 010-02315-10 753759256654
dēzl LGV800, sugekop til køretøj med magnetisk montering, skrueholder, 1” kugleadapter med 

AMPS-plade, klæbende instrumentbrætskive, trafikmodtager,strømkabel, USB-kabel, 

dokumentation
Lavet i Taiwan

SKU DKK

010-02313-10 3.599

SKU DKK

010-02314-10 4.999

Mål, kasse (B x H x D) 245 mm x 154 mm x 21 mm Vægt: 534 g

Displaystørrelse 216 x 135 mm); 10,1” (25.7 cm) Magnetisk montering Ja

Displaopløsning 1280 x 800 pixel Datakort: microSD™ (ikke inkluderet)

Displaytype:
10.1” bred visning IPS, farve TFT,

med kapacitivt berøringspanel på objektivet

Batteritype: Internt genopladeligt lithium-ion batteri

Batterilevetid: Op til to timer

Mål, kasse (B x H x D) 200 mm x 125 mm x 20 mm Vægt: 387 g

Displaystørrelse 172 mm x 107 mm); 8” (203 mm) Magnetisk montering Ja

Displaopløsning 1280 x 800 pixel Datakort: microSD™ (ikke inkluderet)

Displaytype:
8” bred visning IPS, farve TFT,

med kapacitivt berøringspanel på objektivet

Batteritype: Internt genopladeligt lithium-ion batteri

Batterilevetid: Op til to timer

Mål, kasse (B x H x D) 177 mm x 106 mm x 19 mm Vægt: 240 g

Displaystørrelse 152 mm x 89 mm; 6,95” (177 mm) Magnetisk montering Nej

Displaopløsning 1024 x 600 pixel Datakort: microSD™ (ikke inkluderet)

Displaytype:
6,95 ” superbred visning IPS, farve TFT,

med kapacitivt berøringspanel

Batteritype: Internt genopladeligt lithium-ion batteri

Batterilevetid: Op til to timer

dēzl LGV700

dēzl LGV700

dēzl LGV800

dēzl LGV1000
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KOLLI-INFORMATION

KOMPATIBELT TILBEHØR:

Besøg Garmin.dk for mere info om tilbehør.

1Ikke tilgængelig på alle områder. Indtastning af din lastbils profilegenskaber garanterer ikke, at 

din lastbils egenskaber vil blive taget højde for i alle ruteforslag. Hold dig altid til vejskilte og 

vejforhold.

²For at bruge denne funktion skal du downloade appen Garmin Drive til din kompatible 

smartphone aktiveret med BLUETOOTH-teknologi.
³ Til dēzl LGV 800/1000. Kræver kompatibel magnetisk holder med videoindgang (sælges 

separat)

© HERE. Alle rettigheder forbeholdes. © 2020 Cyclops UK Limited. Alle rettigheder 

forbeholdes. © 2020 TripAdvisor LLC. Alle rettigheder forbeholdes. foursquare® og 

foursquare® logoerne er registrerede varemærker tilhørende Foursquare Labs, Inc. Alle 

rettigheder forbeholdes. Bluetooth®-ordmærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og 

enhver brug af sådanne mærker af Garmin er under licens. Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er 

registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
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dēzl LGV700 dēzl LGV800 dēzl LGV1000

Mål, kasse (B x H x D) 200 x 130 x 80 mm 280 x 175 x 91 mm) 280 x 175 x 91 mm

Vægt, kasse inkl. enhed 636g 1224 g 1364 g

Mål, yderkasse (B x H x D) 430 x 360 x 300 mm 381 x 305 x 315 mm 381 x 305 x 315 mm

Vægt, yderkasse 12 kg 9,2 kg 10 kg

Antal i yderkasse 16 6 6

BC™ 30 TRÅDLØST 

BAKKAMERA

BC™ 35 TRÅDLØST 

BAKKAMERA

VARENR.: 010-12242-00 VARENR.: 010-01991-00

EAN: 753759131388 EAN: 753759198183

Par med dēzl LGV700 for at se, hvad 

der befinder sig bag din lastbil, når 

du bakker

Par med dēzl LGV800 or dēzl  

LGV1000 or at se, hvad der befinder 

sig bag din lastbil, når du bakker

VEJL. PRIS: DKK 1.399 VEJL. PRIS: DKK 1.399

7-TOMMER BÆRETASKE

VARENR.: 010-11917-00

EAN: 753759995027

Denne taske med sort lynlås omgiver

din dēzl LGV700 med skum og grå

fløjl og beskytter den mod ridser.

VEJL. PRIS: DKK 149

MAGNETISK HOLDER MED 
SUGEKOP OG VIDEOINDGANG 

MONTERINGSHARDWARE

VARENR.: 010-12982-03 VARENR.: 010-12982-01

EAN: 753759256579 EAN: 753759256555

Brug den magnetiske holder til at 

fastgøre din dēzl LGV 800/1000 til

din forrude med et kompatibelt

sugekopophæng (sælges separat), 

eller monter enheden på dit

instrumentbræt med en kompatibelt

skruet holder (sælges separat). 

Tillader video-in fra tredjeparts

bakkameraer. 

Monter din dēzl LGV 800/1000, 

mens du navigerer med denne

erstatningsmonteringshardware. 

Inkluderer et sugekopbeslag

sammen med en skruefæstet holder. 

Indeholder også en 1” kugleadapter

med AMPS-plade, der er kompatibel

med RAM-monteringer, klæbende

instrumentbrætskive og køretøjets

strømoplader.

VEJL. PRIS: DKK 699 VEJL. PRIS: DKK 699
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