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PRODUKTOVERBLIK

Far vild i øjeblikkene, ikke på ruten. Camper 890 campingnavigator har en stor 8” kant-til-kant-skærm, som du kan se i portræt- eller 

liggende tilstand. Den skaber tilpassede ruter, der passer til størrelsen og vægten på din autocamper eller anhænger 1 og giver 

advarsler om stejle stigninger, skarpe kurver og mere. For at forenkle din rejse inkluderer den TripAdvisor®-rejsebedømmelser, en 

stor database med autocampere fra ACSITM, CampercontactTM og rastepladser fra Trailer's ParkTM. Par Camper 890 med din 

kompatible smartphone til håndfri opkald2 og smartnotifikationer3. Brug stemmeassistenten for mere bekvemmelighed, mens du holder 

dine hænder på rattet. Download Garmin Drive™ app3 for nemt at dele GPX-filer og få adgang til live trafik og vejr.
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STOR SKÆRM MED 
PORTRÆTTILSTAND

Stor 8” navigation med en lys, højtopløst touchscreen, så du nemt kan se vigtige oplysninger, plus du kan vælge at se i stående eller 
liggende tilstand

FORSKELLIGE 
MONTERINGSMULIGHEDER

Leveres med flere ekstra monteringsmuligheder, herunder strømtilført magnetisk montering (med video-indgangsport) med 
kraftigt sugekop, skruet holder og en 1-tommer kugleadapter med AMPS-plade kompatibel med RAM monteringssystemer

EASY TRIP PLANNING Par med Garmin Drive™ appen3 for nemt at dele GPX filer

LIVE BRÆNDSTOFPRISER, 
TRAFIK OG VEJR

Få adgang til live brændstofpriser, trafik og vejr, og se telefonbeskeder og fotoLive trafik kameraer, når du parrer din Camper 890 
med Garmin Drive mobilapp3

STEMMEASSISTENT Sig "OK Garmin" for at styre enheden med din stemme, mens dine hænder forbliver på rattet

SÆRLIG CAMPER 
RUTEVEJLEDNING1

Brugerdefineret rutevejledning tager højde for størrelsen og vægten på din camper eller anhænger og finder derefter den bedste 
rute; og du kan gemme profiler til flere køretøjer eller anhængere

VEJADVARSLER
Kend til kommende stejle stigninger, skarpe kurver, vægtgrænser og mere, før du kommer til dem; detaljerede højdeoplysninger 
hjælper dig med at forberede dig på mulige stejle stigninger langs ruten

MOTORHOME PARKS
Inkluderer et bibliotek til Campingsteder fra ACSI™ og Campercontact™ og gratis rastepladser fra Trailer's PARK™. Filtrer
campingpladser og rastepladser med foretrukne faciliteter såsom elektriske tilslutninger, brusere, internetadgang, mm.

TRÅDLØSE OPDATERINGER
Indbygget Wi-Fi®-forbindelse gør det nemt at holde dine kort og software opdateret uden brug af en computer; skærmen viser, 
hvornår nye opdateringer er tilgængelige

HÅNDFRI TELEFON
Indbygget BLUETOOTH® trådløs teknologi giver dig mulighed for at synkronisere din kompatible smartphone med Camper 890 for 
at foretage opkald2 uden at tage dine hænder af rattet

UNDERSTØTTER BAKKAMERA
Se let bag din camper, når du bakker, når du parrer din Camper 890 med BC™ 35 trådløst bakkamera eller andre kompatible
tredjeparts kameraer4

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

YDERLIGERE KORTOMRÅDER
Hele Europa forudindlæst. Download yderligere kortregioner gratis på garmin.com/express: Nordamerika, Sydamerika, 
Mellemøsten og Nordafrika, Sydafrika, Australien New Zealand
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HOVEDFUNKTIONER

CAMPER RUTEVEJLEDNING VEJADVARSLER CAMPINGPLADSER

FIND UDVALGTE NØDVENDIGHEDER DETALJERET CAMPINGPLADS INFO NEM INTERESSESØGNING
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MODELLER

Camper890

BESKRIVELSE VARENR. EAN INKLUDERER OPRINDELSESLAND

Camper 890 MT-D 010-02425-10 753759256500
Camper 890, trafIkmodtager, sugekopmontering, strømtilført magnetisk

montering med videoindgang, fastskruet montering, 1-tommer kugleadapter

med AMPS-plade, strømkabel, USB-kabel, dokumentation

Lavet i Taiwan. Kabler lavet

i China eller Taiwan.

VARENR: VEJL. PRIS

010-02425-10 DKK 4.499
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Camper 780 Camper 785 Camper 890

Displaystørrelse 6.95” kant-til-kant 7" 8" kant-til-kant

Displayopløsning 1024 x 600 pixel 1024 x 600 pixel 1280 x 800 pixel

Monteringsmuligheder Sugekop
strømtilført magnetisk montering (med video-

indgangsport)

strømtilført magnetisk montering (med video-
indgangsport og stærk sugekop;  fastskruet

montering; 1-tommer kugleadapter med 
AMPS-plade

Landskab/portrættilstand Landskab Landskab Landskab og portræt

Campingspecifik ruteberegning1

(brugertilpasset størrelse og vægt)
• • •

Overnatningssteder og pitstops

(ACSI™, CamperContact™, Trailer’s PARK™)
• • •

Vejadvarsler

(Stejle stigninger, skarpe kurver)
• • •

Chaufføradvarsler (hastighedsbegrænsning, 

træthedssensor, etc)
• • •

Stigningsprofil • • •

Indbygget Wi-Fi® tilslutning for nem opdatering • • •

Adgang til live brændstofpriser, trafik og vejr

via Garmin Drive™ app3 • (ingen brændstof) • (ingen brændstof) •

Stemmestyring Grundlæggende "stemmekommando" Grundlæggende "stemmekommando" "Ok Garmin" stemmeassistent

Kompatibel med bakkameraer4 BC™ 30
BC 35 or other compatible  third-party backup 

cameras

BC 35 or other compatible  third-party backup 

cameras

Bluetooth® håndfrie opkald2 • • •

Smartnotificationer3 • • •

TripAdvisor® rejsebedømmelser • • •

Foursquare® interessepunkter • • •

Up ahead med vejskilte • • •

Route Shaping gennem foretrukne byer og gader • • •

Service historielog • • •

Detaljerede kort over hele Europa og yderligere

kortregioner til gratis download
Europa Europa •

Indbygget kørselskamera •

Nem ruteplanlægning med GPX fildeling •

Digital trafik • • • (MT-D version)
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UDSEENDE OG YDEEVNE

KOLLI-INFORMATION

TILBEHØR

VARENR.: 010-12982-03

EAN: 753759256579

Brug den magnetiske holder til at 

fastgøre din enhed til din forrude med 

et kompatibelt sugekopophæng 

(sælges separat), eller monter 

enheden på dit instrumentbræt med 

en kompatibelt skruet holder Tillader 

video-in fra tredjeparts bakkameraer. 

MAGNETISK HOLDER MED 

SUGEKOP OG VIDEOINDGANG 

VEJL. PRIS: DKK 699

VARENR.: 010-12242-00

EAN: 753759131388

Par med Camper 890 for at se, hvad 
der er bag dig, når du bakker.

BC 35 TRÅDLØST 

BAKKAMERA

VEJL. PRIS: 1.399

HØJHASTIGHEDS-

MULTIOPLADER

VARENR.: 010-10723-17

EAN: 753759111540

Tilføj to højhastigheds-USB-porte til 
12 V-stikket i køretøjet uden at 
miste evnen til at strømforsyne din 
navigator.

VEJL. PRIS: DKK 159

VARENR.: 010-12982-01

EAN: 753759256555

Inkluderer et sugekopbeslag 

sammen med en skruefæstet 

holder. Indeholder også en 1” 

kugleadapter med AMPS-plade, 

der er kompatibel med RAM-

monteringer

UDSKRIFTNING TIL 

MONTERINGSUDSTYR

VEJL. PRIS: DKK 699

¹ Ikke tilgængelig på alle områder. Indtastning af din campers profilegenskaber garanterer ikke, at din campers egenskaber vil blive taget højde for i alle ruteforslag. Hold dig altid til vejskilte og vejforhold. 
2Kræver smartphone (solgt separat) med BLUETOOTH® teknologi
3 For at bruge denne funktion skal du downloade appen Garmin Drive til din kompatible smartphone aktiveret med BLUETOOTH-teknologi og GPS
4Sælges separat; besøg Garmin.dk for kompatibilitet

© 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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Mål (BxHxD) 200 mm x 125 mm x 20 mm Vægt: 387 g

Displaystørrelse 172 mm x 107 mm; 8" (20.3 cm) Magnetisk montering: Ja

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

Displaytype
8 "IPS i bred visning, TFT i farver med kapacitivt berøringspanel

på skærmen
Batteritype: Internt genopladeligt lithium-ion-batteri

Batterlevetid: Op til 2 timer

Mål, kasse (B x H x D) 28 x 175 x 91 mm

Vægt, kasse inkl. enhed 1.2 kg

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

Vægt, yderkasse 9.2 kg

Antal i yderkasse 6
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STRØMKABEL TIL KØRETØJ

VARENR.: 010-12982-05

EAN: 753759260170

Oplad på farten med denne 12 V-

adapter. Den giver dig strøm fra

bilen, når du er på tur. (Nyhed -

erstatning)

VEJL. PRIS DKK 169

SKRUEFÆSTET HOLDER

VARENR.: 010-12982-07

EAN: 753759267711

Få adgang til din kompatible 

enhed for nemmere navigation i dit 

køretøj. Du skal blot skrue 

holderen fast på instrumentbrættet 

og derefter fastgøre den 

kompatible enhed til holderen.

Pris på vej

SUGEKOPHOLDER

SKU: 010-12982-08

UPC: 753759267728

Access your compatible device for 

easier navigation in your vehicle. 

Simply suction the mount to the 

windshield or any smooth, flat 

surface. (New -Replacement)

Pris på vej

Besøg Garmin.dk for 

mere info om tilbehør


