
NYHED Indbygget kamera*
Optager kontinuerligt køreturen og gemmer automatisk 
en crash-fil ved sammenstød. Bilnavigatoren gemmer, 
hvor og hvornår uheldet skete.

NYHED Forward Collision Warning
Giver besked, hvis du kører for tæt på køretøjet foran1.

NYHED Lane Departure Warning
Giver besked, hvis du kommer uden for din bane eller 
over imod modkørende trafik1.

NYHED Garmin Real Vision
Viser kameraview, når du nærmer dig destinationen. 

Deaktivering af kontinuerlig optagelse*
Kontinuerlig kameraoptagelse kan deaktiveres, mens 
de resterende kamerafunktioner fortsat er aktiverede 
(Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, 
Garmin Real Vision). Kameraoptagelse kan igen 
aktiveres, når du rejser i et land, hvor dette er tilladt.

6” glasskærm
Guider dig til destinationen ved hjælp af en 6”  
pinch-to-zoom glasskærm.

Hands Free Calling™

Bluetooth® for håndfri telefoni4.

Lifetime Maps1

Butikker åbner og lukker. Nye veje anlægges. Med
Lifetime Maps kortopdateringer har du altid adgang til
de seneste kort til din navigator.

Garmin Digital Traffic via DAB (model LMT-D)
Trafikoplysninger3 via det digitale DAB-radionetværk
giver dig, minut for minut, opdateringer om kødannelse, 
vejarbejde og forsinkelser. I områder uden DAB-dækning 
benytter modtageren sig af traditionel TMC via FM-
netværket – og kan således benyttes i hele Europa

Stemmebetjening
nüviCam reagerer intelligent på stemmekommandoer. 
Bare tal til din navigator, og lad hænderne blive på rattet.

Magnetisk holder
Gør det nemt og hurtigt at anbringe eller fjerne  
nüviCam fra bilen. 

GUIDES • ALERTS • ASSISTS
nüviCam er en bilnavigator med 6” glasskærm, intelligente navigations-
funktioner og kamera*. Det integrerede kamera optager hele køreturen 
og gemmer en crash-fil, hvis der sker et sammenstød. Bilnavigatoren 
gemmer, hvor og hvornår uheldet skete. Forward Collision Warning1 
giver besked, hvis du kører for tæt på køretøjet foran. Lane Departure 
Warning1 giver besked, hvis du kommer uden for din bane eller over 
imod modkørende trafik. Og Garmin Real Vision™ viser kameraview, når 
du nærmer dig destinationen. 
Garmin.dk

NØGLEFUNKTIONER

KORTDÆKNING

Indbygget kamera

Kort over Vest- og 
Østeuropa medfølger  
(45 lande).

Besøg Garmin.dk for 
mere information.

Forward Collision Warning1

Lane Departure Warning Garmin Real Vision

Digital Traffic  Stemmebetjening

 Detailed coverage

 Most urban areas

 Major roads only

*Bemærk! Regler angående kontinuerlig optagelse
Brug af kontinuerlig kameraoptagelse betragtes visse lande 
som brud  på privatlivets fred; dvs det ikke er tilladt at tage eller 
offentliggøre billeder og videoer af folk eller deres køretøjer ved 
brug af dette produkt. Ansvar for kendskab til og overholdelse 
af gældende lovgivning i landet tilfalder brugeren af produktet.

1- Visse betingelser kan forringe funktionen. 2- Lifetime Maps: Kortopdateringer indgår i hele produktets levetid, eller så længe Garmin 
modtager kortdata fra kortleverandøren. Du modtager kortdataopdateringer, når disse gøres tilgængelige til samme geografiske kortdata, 
som oprindeligt fulgte med dit Garmin-produkt, da du købte det. Kan ikke overføres til en anden person eller et andet Garmin-produkt. 
3- Trafikoplysninger indgår i hele produktets levetid, eller så længe Garmin modtager trafikdata fra trafikleverandøren. Et produkts levetid 
angiver den periode, hvor produktet (a) har tilstrækkelig teknisk kapacitet til at anvende aktuelle trafikdata og (b) kan fungere som tilsigtet 
uden større reparationer. 4- Kræver en Bluetooth®-kompatibel smartphone. Trafikindhold er ikke tilgængeligt for alle områder. Kan ikke 
overføres til en anden person eller et andet Garmin-produkt. 5- Brugerens dataaftale gælder. Kontakt din udbyder for mere information om 
data- og roamingsatser. Et abbonnement kan være nødvendigt.

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

Varenr.: 010-12242-00 EAN: 753759131388 Varenr.: 010-11917-00   EAN: 753759995027 Varenr.: 010-10723-17 EAN: 753759111540 Varenr.: 010-10908-00   EAN: 753759067304

TILBEHØR

Trådløst bakkamera BC™ 30
Se, hvad der befinder sig bag køretøjet,
når du bakker. Se optagelserne direkte på
din nüvi. (vist med üviCam som sælges 
separat)

Vejl. pris: 1.399,-   

Universel taske
Slidstærk allroundbeskyttelse med stilfuldt 
sort etui med lynlås, der beskytter enheden 
mod ridser, når den ikke er i brug.

Vejl. pris: 149,-  

Højhastigheds multioplader
Tilføj to højhastigheds USB-porte til 12 V
stikket i køretøjet. Brug hver USB-port
til at oplade en smartphone, tablet eller
anden enhed, der har brug for strøm, mens
du er på farten.
 

Vejl. pris: 159,-    

Holder, bil – skridsikker (bean bag)
Hold din kompatible enhed på plads med
denne bærbare, skridsikre holder. Placeres
let på instrumentbrættet, når der er behov
for den og kan lægges væk, når den ikke
er i brug.

Vejl. pris: 299,-  

nüvi  
57LM

nüvi  
68LM

nüvi  
2599-LMT-D

nüvi 
2699LMT-D

nüvi  
2799LMT-D nüviCam

Kort Vesteuropa Vesteuropa Vest- og 
Østeuropa

Vest- og 
Østeuropa

Vest- og 
Østeuropa

Vest- og 
Østeuropa

Skærmstørrelse 5” 6” 5” 6” 7” 6”

Pinch-to-zoom-skærm - - • • • •

Indbygget kamera - - - - - •

Forward Collision Warning - - - - - •

Lane Departure Warning - - - - - •

Garmin Real Vision™ - - - - - •

Voice-activated-Navigation - - • • • •

Bluetooth Hand-free calling4 - - • • • •

Active Lane Guidance with 
photoReal Junction View - - • • • •

Lifetime Traffic 
trafikoplysninger3 - - Digital 

Traffic
Digital 
Traffic

Digital 
Traffic

Digital 
Traffic

Lifetime Maps 
kortopdateringer2 • • • • • •

Kompatibel med 
Smartphone Link5 - - • • • •

Garmin Real Directions™ • • • • • •

Direct Access • • • • • •

Foursquare-
interessepunkter • • • • • •

Fart- og 
sikkerhedskameraadvarsler • • • • • •

Magnetisk holder - - - - • •

Vendbar skærm • • • • - -

PRODUKTSAMMENLIGNING

MODELLER

Varenr. EAN Vejl. pris

nüviCam LM EU 010-01378-02 753759139452 2.999,-
Vehicle suction cup and magnetic mount, vehicle power 
cable, USB cable, microSD card, quick start manual 
nüviCam LMT EU 010-01378-03 753759139469 3.099,-
Vehicle suction cup and magnetic mount, lifetime traffic receiver/
vehicle power cable, USB cable, microSD card, quick start manual 
nüviCam LMT-D EU 010-01378-04 753759139476 3.199,-
Vehicle suction cup and magnetic mount, lifetime traffic receiver/
vehicle power cable, USB cable, microSD card, quick start manual 

Produkt Varenr. EAN Vejl. pris Beskrivelse

Holder, bil magnetisk montering 010-12360-00 753759140649 239,- Gør det nemt og hurtigt at anbringe eller fjerne  nüviCam fra bilen.

USB-kabel 010-10723-01 753759052973 79,- Med dette kabel kan du oprette forbindelse mellem din GPS og din pc.

AC-adapter 010-11838-00 753759989392 139,- Oplad på farten med denne 12 V-adapter. Den er din oplader i bilen, når du er på tur.

8 GB microSD™-kort 010-10683-06 753759115784 199,- Udvid din lagerkapacitet med et 8 GB microSD-kort (SD-adapter medfølger).

AC-adapter 010-11478-05 753759103729 199.-
Indeholder et micro-USB og et mini-USB-kabel, så du kan oplade eller tilføre strøm til dine 
kompatible enheder, når du er på tur (indeholder adaptere til Storbritannien og Europa).

Trafikmodtager, GTM 36 010-01009-05 753759978976 539,- Trafikmodtager

Trafikmodtager, GTM 70 010-11894-00 753759995201 719,- Digital trafikmodtager

nüviCam

Skærmstørrelse 6”

Dimensioner (BxHxD) 183 x 94 x 15/33 mm

Skærmopløsning WVGA 800 x 480

Skærmtype Multi-touch kapacitiv

Vægt 332 g

Batterilevetid Op til 30 minutter

Kolli-informationer

Mål kasse (BxHxD) 220 x 150 x 90 mm

Vægt pr. enhed inkl. kasse 771 g

Antal i yderkasse 16 stk.

Mål yderkasse (BxHxD) 460 x 370 x 330 mm

Vægt pr. yderkasse 14 kg

SPECIFIKATIONER

1- Visse betingelser kan forringe funktionen. 2- Lifetime Maps: Kortopdateringer indgår i hele produktets levetid, eller så længe Garmin 
modtager kortdata fra kortleverandøren. Du modtager kortdataopdateringer, når disse gøres tilgængelige til samme geografiske kortdata, 
som oprindeligt fulgte med dit Garmin-produkt, da du købte det. Kan ikke overføres til en anden person eller et andet Garmin-produkt. 
3- Trafikoplysninger indgår i hele produktets levetid, eller så længe Garmin modtager trafikdata fra trafikleverandøren. Et produkts levetid 
angiver den periode, hvor produktet (a) har tilstrækkelig teknisk kapacitet til at anvende aktuelle trafikdata og (b) kan fungere som tilsigtet 
uden større reparationer. 4- Kræver en Bluetooth®-kompatibel smartphone. Trafikindhold er ikke tilgængeligt for alle områder. Kan ikke 
overføres til en anden person eller et andet Garmin-produkt. 5- Brugerens dataaftale gælder. Kontakt din udbyder for mere information om 
data- og roamingsatser. Et abbonnement kan være nødvendigt.

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