
Produktnyhed
dēzl™ 780 og dēzlCam™ 785
Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzl 780 og 
dēzlCam 785 lastbilnavigatorer. Forenkl livet i førerhuset med et navigationsdisplay, der er 
let at se med klar, sving-for-sving-rutevejledning, lastbilspecifik ruteoprettelse1 og hjælp-
somme ruteadvarsler. Begge navigatorer har forudindlæste kort over hele Europa, Wi-Fi® 
trådløs tilslutning for nemme opdateringer, stemmeaktivering, håndfri opkald2 og gratis 
live-tjenester2, når du bruger Smartphone Link-appen. dēzlCam 785 tilføjer en indbygget 
kørselsoptager3, der automatisk optager og gemmer video samt nyttige chaufføradvarsler4.

22. marts 2018

INDBYGGET KØRSELSKAMERA (DEZLCAM) NYTTIGE CHAUFFØRADVARSLER AFSEND OG SPOR

LASTBILSPECIFIK PROFIL NEM PAUSEPLANLÆGNING FIND FORETRUKNE LASTBILSTOP

NYHED 7” DISPLAY MED 
MAGNETISK HOLDER

Klart 7" display, der er let at se med høj opløsning. Leveres med magnetisk holder, der er nem et 
montere og tage med fra førerhuset.

INDBYGGET 
KØRSELSOPTAGER

Alt-i-et-lastbilnavigator med indbygget kørselsoptager registrerer automatisk turen og gemmer video 
af eventuelle hændelser - microSD™-kort medfølger. (kun dezlCam 785)

NYHED NYTTIGE CHAUFFØR-
ADVARSLER

Advarsler om frontalt sammenstød og utilsigtet vognbaneskift hjælper med til at fremme en sikrere 
kørsel (kun dēzlCam 785).

LIVE TRAFFIC Gratis Live Traffic via Digital Traffic eller SmartphoneLink.

NYHED
KOMPATIBEL MED 
BC™ 35 
BAKKAMERA

Par det nye BC 35 trådløse bakkamera (sælges separat) med dēzl for at se, hvad der befinder sig bag 
din lastbil, når du bakker. Kameravisning vises på navigationsdisplayet, når du bakker.

GRATIS LIVE-TJENESTER Få adgang til gratis live-tjenester5, når du downloader den gratis Smartphone Link-app på din 
smartphone. Nyd live-trafik, live-sikkerhedskameraer, vejrudsigter og meget mere.

INDBYGGET WI-FI Indbygget Wi-Fi til nem opdatering af kort, interessepunkter (POI'er) og softwareopdateringer uden en 
computer; indeholder kort over hele Europa med Lifetime Maps kortopdateringer5.

NEM PAUSE-
PLANLÆGNING

Meddeler når det er tid til pauser med Up Ahead-vejskilte og -interessepunkter (POI'er), der viser 
kommende lastbilstop, hvilesteder og mere.

TRIPADVISOR® Se brugerbedømmelser for interessepunkter (POI'er) såsom hoteller, restauranter og attraktioner langs 
din rute.

AFSEND OG SPOR En simpel lastbilovervågningsløsning3 giver speditører mulighed for nemt at sende sms'er og 
adresser til deres chauffører, mens de sporer ruter fra start til slut.

LASTBILSPECIFIK
RUTEOPRETTELSE

Lastbilspecifik ruteoprettelse1 baseret på lastbilens størrelse, last og vægt Du kan nemt bytte
hængerstørrelser med et tryk på en knap.

HÅNDFRIE
FUNKTIONER

Aktiveret med trådløs Bluetooth®-teknologi til håndfri opkald og smart-notifikationer; sig 
"stemmekommando" for at styre dēzl med din stemme.

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

CHAUFFØR-ADVARSLER Nyttige advarsler om kommende brohøjder, vægtgrænser, skarpe kurver, stejle grader og mere.

HOVEDFUNKTIONER

FUNKTIONER



PRODUKTSAMMENLIGNING
dēzl™ 580 LMT-D dēzl™ 780 LMT-D dēzlcam™ 785 LMT-D

Displaystørrelse 5” 7” 7”

Displayopløsning WQVGA, 480 x 272 WSVGA , 1024 x 600 WSVGA , 1024 x 600

Detaljeret kort over hele Europa • • •

Lifetime Maps kortopdateringer • • •

Indbygget kørselsoptager •

Gratis Live Traffic via SmartphoneLink eller
Digital Traffic • • •

Advarsler om frontalt sammenstød
og utilsigtet vognbaneskift •

Aktiv magnetisk holder • •

Kompatibel med Garmin trådløst bakkamera BC 30 BC 35 BC 35

Indbygget Wi-Fi® for nemme opdateringer • • •

Gratis live-tjenester SmartphoneLink • • •

Afsend og spor-funktion • • •

Lastbilspecifik ruteoprettelse • • •

Ruteadvarsler • • •

Vejviser over lastbiltjenester • • •

Forudindlæst med Foursquare® 
interessepunkter (POI'er) • • •

Stemmeaktiveret navigation • • •

Bluetooth® teknologi for håndfri telefoni • • •

Smart-notifikationer • • •

TripAdvisor® bedømmelser • • •

Up Ahead-funktion med interessepunkter
(POI'er), vejskilte/milepæle • • •

Aktiv vognbanevisning (ALG) med 
stemmemeddelelser • • •

Garmin Real Directions™ 
landmærkevejledning • • •

Servicehistoriklog • • •

Easy Route Shaping-funktion • • •



COPY BLOCKS

30 ord
Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzl™ 780 LMT-D. Denne førsteklasses 7" 
lastbilnavigator har lastbilspecifik ruteoprettelse, nyttige ruteadvarsler og indbygget Wi-Fi® for nemme opdateringer.

65 ord

Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzl™ 780 LMT-D. Denne førsteklasses 7" 
lastbilnavigator har lastbilspecifik ruteoprettelse, nyttige ruteadvarsler, indbygget Wi-Fi® for nemme opdateringer og en vejviser 
over lastbiltjenester. Live-trafik via DAB eller Smartphone Link og yderligere live-tjenester som vejr, når du bruger dēzl 780 med 
Smartphone Link-appen. Gør brug af nyttige funktioner såsom Bluetooth® håndfri opkald og stemmeaktiveret navigation.

138 ord

Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzl™ 780 LMT-D. Denne førsteklasses 7" 
lastbilnavigator med aktiv magnetisk holder har lastbilspecifik ruteoprettelse baseret på lastbilens størrelse, last og vægt af din 
lastbil. Du får nyttige ruteadvarsler om brohøjder, skarpe kurver, stejle stigninger og meget mere samt indbygget Wi-Fi® for 
nemme kort- og softwareopdateringer. Live-trafik via DAB eller Smartphone Link og yderligere live-tjenester som vejr, når du 
bruger dēzl 780 med Smartphone Link-appen. Og pause-notifikationer hjælper dig med at få mest muligt ud af hvert stop med 
en liste over lastbiltjenester, herunder interessepunkter (POI'er), der er højt værdsat af professionelle lastbilchauffører. For
nemheds skyld i kabinen giver dēzl 780 også mulighed for Bluetooth® håndfri opkald, smart-notifikationer og stemmeaktiveret 
navigation. Afsend og spor gør det muligt at sende afhentningssteder til chaufføren og endda spore chaufførens ruter.

dēzl™ 780

dēzlCam™ 785

31 ord
Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzlCam™ 785 LMT-D. Denne førsteklasses 7" 
lastbilnavigator har indbygget kørselsoptager, avancerede chaufføradvarsler, lastbilspecifik ruteoprettelse og Wi-Fi® for nem 
opdatering.

90 ord

Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzlCam™ 785 LMT-D. Denne førsteklasses 7" 
lastbilnavigator med aktiv magnetisk holder har indbygget kørselsoptager, detaljeret kortlægning og avancerede 
chaufføradvarsler til at fremme en mere sikker kørsel. Lastbilspecifik ruteoprettelse baseret på lastbilens størrelse, last og vægt 
samt restriktioner som brohøjder, skarpe kurver, stejle stigninger og meget mere. Live-trafik via DAB eller Smartphone Link og 
yderligere live-tjenester som vejr via den gratis Smartphone Link-app. Derudover en vejviser over lastbiltjenester, Wi-Fi® for nem 
opdatering, Bluetooth® håndfri opkald, smart-notifikationer og stemmeaktiveret navigation.

143 ord

Vær tilsluttet, opmærksom og på rette vej på de lange strækninger med dēzlCam™ 785 LMT-D. Denne førsteklasses 7" 
lastbilnavigator med aktiv magnetisk holder har indbygget kørselsoptager, detaljeret kortlægning og avancerede 
chaufføradvarsler til at fremme en mere sikker kørsel. Det integrerede kamera registrerer din tur og gemmer automatisk 
hændelsesoptagelser efter et uheld. Den har også advarsler om frontalt sammenstød og utilsigtet vognbaneskift. Lastbilspecifik 
ruteoprettelse baseret på lastbilens størrelse, last og vægt samt restriktioner som brohøjder, skarpe kurver, stejle stigninger og 
meget mere. Live-trafik via DAB eller Smartphone Link og yderligere live-tjenester som vejr via den gratis Smartphone Link-app. 
Og pause-notifikationer hjælper dig med at få mest muligt ud af hvert stop med en liste over lastbiltjenester, herunder 
interessepunkter (POI'er), der er højt værdsat af professionelle lastbilchauffører. For nemheds skyld i kabinen giver dēzl 780 også 
mulighed for Bluetooth® håndfri opkald, smart-notifikationer og stemmeaktiveret navigation. 

MODELLER

Beskrivelse Varenr. EAN Vejl. pris

dēzl 780 LMT-D 010-01855-10 753759207762 3.999,-

I kassen: dēzl 780 LMT-D, sugekop med aktiv magnetsik holder til køretøj, strømkabel til køretøj, USB-kabel, 
quick guide

dēzlCam 785 LMT-D 010-01856-10 753759207793 4.399,-

I kassen: dēzlCam 785 LMT-D, sugekop med aktiv magnetsik holder til køretøj, strømkabel til køretøj, USB-
kabel, micro-SD-kort, quick guide



KOLLI-INFORMATION

Displaystørrelse og -dimensioner 7,0” diagonal; 199 x 122 x 24 mm

Vægt 437 g

Mål, kasse (B x D x H) 220 x 150 x 90 mm

Video lagerkapacitet (kun dēzlCam) Udskifteligt microSD™ medfølger; kræver klasse 10, 
minimum 4 GB datakort; maksimum 64 GB datakort

Vægt, kasse 817 g

Antal i yderkasse 16 stk.

Mål, yderkasse 460 x 370 x 330 mm

Vægt, yderkasse 14,1 kg

MAGNETISK HOLDER MED SUGEKOP OG 
VIDEOINDGANG NYHED
Monter din dēzl ved hjælp sugekopholder, 
når du kører, der indeholder en video-
indgang til bakkamera (ekstraudstyr).

Varenr.: 010-12771-01
EAN: 753759207694
Vejl. pris: 349,-

BC™ 35 TRÅDLØST BAKKAMERA NYHED
Par med dēzl for at se, hvad der befinder sig 
bag din lastbil, når du bakker. Kamera-
visning vises navigationsdisplayet, når du 
bakker.

Varenr.: 010-01991-00
EAN:  753759198183
Vejl. pris: 1.399,-

BÆRBAR FRIKTIONSMONTERET HOLDER
Placer din dēzl på dit instrumentbræt med 
denne bærbare friktionsmonterede holder 
(beanbag). 

Varenr.: 010-10908-00
EAN: 753759067304
Vejl. pris: 299,-

TILBEHØR

1Ikke tilgængeligt i alle områder. At du indtaster din lastbils profilegenskaber garanterer ikke, at der bliver taget højde for  
disse egenskaber i alle ruteforslag. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser. 

2Kræver Bluetooth-aktiveret smartphone (sælges separat). For at få adgang til Garmin Live Services skal du downloade
Smartphone Link-appen til din kompatible Bluetooth®- og GPS-aktiverede smartphone (sælges separat). Læs mere: 
Garmin.com/spl.

3Bemærk: Visse lande forbyder brug af kørselsoptager. Ansvar for kendskab til og overholdelse af gældende lovgivning i 
landet tilfalder brugeren af produktet. 

4 Visse betingelser kan have indflydelse på advarselsfunktionen. Læs mere: Garmin.com/warnings.
5Læs mere: Garmin.com/lm.

Wi-Fi® er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-navnet og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug deraf af 
Garmin foregår på licens.
©2018 TripAdvisor LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Varenr. EAN Vejl. pris Beskrivelse

MAGNETISK HOLDER MED 
SUGEKOP (UDSKIFTNING) 010-12771-00 753759207700 299,- Monter din de ̄zl, mens du kører, med denne sugekopholder. 

Den aktive magnetiske holder oplader din dēzl, mens du kører.

HØJHASTIGHEDS
MULTIOPLADER 010-10723-17 753759111540 159,- Tilføj to højhastigheds USB-porte til dit køretøjs 12 V-stik uden 

at miste muligheden for at strømforsyne din dēzl.

FRIKTIONSMONTERET
HOLDER (BEAN BAG) 010-10908-00 753759067304 299,- Placer din dēzl på dit instrumentbræt med denne bærbare 

friktionsmonterede holder.

BÆRETASKE 010-11917-00 753759995027 149,- Dette sorte etui med lynlås beskytter din dēzl mod ridser ved 
hjælp af en blød skumpolstring og fløjl.

For mere information om tilbehør besøg venligst produktsiden på Garmin.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i priser og specifikationer.
Priser er angivet i vejledende DKK udsalgspriser inkl. moms
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