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Produktnyheder                                                     16. februar 2016 
zūmo® 345LM, 395LM & 595LM  
Garmin er glade for at præsentere de nye zūmo 345, 395 og 595 
motorcykelnavigatorer, der giver lyst til eventyr. Garmin Adventurous 
Routing™ finder veje med mange sving eller bakker, som motorcyklister 
elsker at køre på. Streaming af musik6 tilføjer dit eget soundtrack til turen, 
mens nye føreradvarsler øger opmærksomheden, og smart-funktioner4 

sørger for at man er connected, når man cruiser på landevejene. zūmo er 
designet til at begejstre. 
 

 
 
 
 

HOVEDFUNKTIONER 
NYHED Garmin Adventurous Routing Undgå større motorveje, og find ruter med sving og bakker. 

NYHED Musik og medie Musik- og mediestyring ved hjælp af en kompatibel MP3-afspiller eller smartphone. zūmo 595LM giver 
derudover mulighed for streaming af Spotify® musiktjenester6 

NYHED Føreradvarsler Advarsler om skarpe sving forude, områder med krydsende dyr, fartkameraer m.m. 

NYHED Smart Notifications Modtag meddelelser om indgående opkald, sms'er, påmindelser m.m ved hjælp af gratis Smartphone Link 
app4 (kun zūmo 595). 

NYHED LiveTrack Lad venner følge dig på turen via Smartphone Link app4 (kun zūmo 595). 
 Håndfri telefoni Bluetooth®-teknologi for håndfri telefoni samt talte beskeder i hjelmen2. 
 Dynamiske brændstofstop Foreslåede brændstofstop baseret på mængden af brændstof i din tank. 
 Robust design Klart display der let aflæses i solskin. Handskevenligt design modstandsdygtig over for brændstofsdampe, 

UV-stråler og barsk vejr 5. 
 Smartphone Link  Mulighed for bl.a. vejrradar og trafikoplysninger i realtid via Smartphone Link app4 (kun zūmo 595). 
 Motorcykelspecifikke 

interessepunkter (POI'er) Find interessepunkter (POI'er) om værksteder, forhandlere m.m. 

 
GARMIN ADVENTUROUS ROUTING MUSIK OG MEDIE FØRERADVARSLER 
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MODELLER           Forventes på lager april 2016 

 

 

 

UDSEENDE OG YDEEVNE 
 

 
 
 
KOLLI-INFORMATIONER 
 

 
 
 
 
 
 
  

Beskrivelse Varenr. EAN Vejl. pris 

zūmo 345 LM, Vesteuropa 010-01602-12 753759160357 3.399,- 

I kassen:  zūmo 345LM (Lifetime Maps kortopdateringer), Motorcykelmontering med strømkabel, Monteringsudstyr, USB-kabel, Quick guide 

zūmo 395 LM, EU 010-01602-10 753759160333 4.199,- 
I kassen: zūmo 395LM (Lifetime Maps kortopdateringer), Motorcykelmontering med strømkabel, Monteringsudstyr, Sugekopmontering til bilen, 
Strømkabel til bilen, USB-kabel, Quick guide 

zūmo 595LM, EU 010-01603-10 753759160289 5.899,- 
I kassen: zūmo 595LM (Lifetime Maps kortopdateringer), Batteripakke, Motorcykelholder og hardware, Strømkabel til motorcykel, 
Sugekopmontering til bilen, Strømkabel til bilen, USB-kabel, Quick guide 

 zūmo 345LM, 395LM zūmo 595 LM 
Displaystørrelse 4,3” 5,0”  
Fysiske mål 130 x 94 x 30 mm  150 x 97 x 33 mm   
Displayopløsning 480 x 272 pixel 800 x 480 pixel 
Displaytype WQVGA resistiv  WVGA transflektiv 
Vægt 269,3 g 374,2 g 
Batterilevetid Op til 7 timer Op til 4 timer 

 zūmo 345LM, 395LM zūmo 595 LM 
Kasse, størrelse (BxHxD) 165 x 109 x 165 mm 190 x 114 x 145 mm 
Kasse, størrelse (BxHxD) 165 x 109 x 165 mm  190 x 114 x 145 mm 
Kasse, vægt inkl. enhed 1,1 kg 1,3 kg 
Yderkasse, antal 18 stk. 8 stk. 
Yderkasse, størrelse 371 x 533 x 366 mm  211 x 244 x 599 mm  
Yderkasse, vægt 21,8 kg  11,3 kg 
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PRODUKTSAMMENLIGNING 
 

 zūmo 345LM zūmo 395LM zūmo 595LM 

Display 4,3" resistiv  
480 x 272 pixel 

4.3"resistiv  
480 x 272 pixel 

5.0” transflektiv  
 800 x 480 pixel 

Display med dobbeltorientering   • 

3D-terræn   • 

Smart Notifications via gratis Smartphone Link app    • 

Live-services via Smartphone Link app    • 

LiveTrack via Smartphone Link app    • 

Indbygget Spotify musikafspiller   • 
Musik- og mediestyring via smartphone  
eller MP3-afspiller • • • 

Junction Views • • photoReal + Bird’s Eye 

Lane guidance Lane Assist Lane Assist Active Lane Guidance 
med talte beskeder 

Føreradvarsler • • • 

Garmin Adventurous Routing™  • • • 

Højdeprofil • • • 

Route Shaping  • • • 

Planlagte og dynamiske brændstofstop • • • 

Rundturs-rutevejledning • • • 
Bluetooth® håndfri telefoni 
(par med kompatibel hjelm eller kompatibelt headset)  • • • 

MP3-afspiller/Musikstyring • • • 

Motorcykelspecifikke interessepunkter (POI'er) • • • 

Direct Access  • • • 

Display tåler basrk vejr og kan aflæses i solskin • • • 

Handskevenlig touchscreen • • • 

Lifetime Maps kortopdateringer • • • 

Servicehistoriklog  • • • 

Garmin Real Directions™ landemærkevejledning • • • 
Foursquare® database med millioner af nye og populære 
interessepunkter (POI'er)  • • • 

Kompatibel med Tyre Pressure Monitor System (TPMS)  • • • 

Kompatibel med VIRB® actionkameraer     

Sugekopmontering til bilen medfølger  • • 
 
 
 
COPY BLOCKS 

29 ord Garmin zūmo® 345LM, 395LM og 595LM GPS-motorcykelnavigatorer med Adventurous Routings, der giver dig mulighed for 
ruter med mange kurver i bakket terræn samt Bluetooth®2 og føreradvasler for sikrere kørsel. 

73 ord 

Garmin zūmo® 345LM, 395LM og 595LM GPS-motorcykelnavigatorer med Lifetime Maps kortopdateringer1. Handskevenlig 
skærm, der kan aflæses i solskin. Musikstyring af kompatible MP3-afspillere eller smartphones (streaming fra Spotify® med zūmo 
595LM). Adventurous Routings giver dig mulighed for ruter med mange kurver i bakket terræn. Føreradvarsler giver besked, når 
du nærmer dig skarpe kurver, områder med krydsende dyr og fartkameraer3. Bluetooth®2 giver mulighed for at foretage og 
modtage opkald, mens dine hænder forbliver på styret.  

122 ord 

Garmin zūmo® 345LM og 395LM GPS-motorcykelnavigatorer med Lifetime Maps kortopdateringer1. Handskevenlig skærm, der 
kan aflæses i solskin. Musikstyring af kompatible MP3-afspillere eller smartphones (streaming fra Spotify® med zūmo 595LM). 
Adventurous Routings giver dig mulighed for ruter med mange kurver i bakket terræn. Føreradvarsler giver besked, når du 
nærmer dig skarpe kurver, områder med krydsende dyr og fartkameraer3. Bluetooth®2 giver mulighed for at foretage og 
modtage opkald, mens dine hænder forbliver på styret. Med zūmo 595LM tilføjer en stor 5" skærm og mulighed for LiveTrack, så 
dine venner kan følge dig på turen og med Smart Notifications kan du holde holde kontakten bl.a. ved hjælp af sms'er, mens du 
er på vejen. Med sit robuste design modtsår zūmo brændstofdampe, UV-stråler og barsk vejr5. 
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TILBEHØR 
 

 

Produkt Varenr. EAN Vejl. pris 

Bilholder til zūmo 010-12110-01 753759121587 249,- 

Motorcykelholder til zūmo 010-12110-00 753759119096 409,- 

Strømkabel til bilen 010-12110-02 753759121594 169,- 

Bilholder, friktionsmonteret (beanbag) 010-10908-00 753759098858 299,- 

RAM-monteringskit 010-10962-00 753759068417 499,- 

Ekstra litiumionbatteri 010-12110-03 753759125318 409,- 

 
 
1Lifetime Maps giver ret til kortopdateringer, når disse gøres tilgængelige af Garmin for ét kompatibelt Garmin produkt i produktets levetid, eller lige så længe som 
Garmin modtager trafikdata fra vores kortleverandør, unanset hvilken der først indtræder. For yderligere informatoion om "produktets levetid” og andre vigtige 
informationer se venligst Garmin.com/LM. 
2Kræver Bluetooth® kompatibel hjelm, headset eller smartphone (ekstraudstyr). 
3Advarsler om fartkameraer er ikke tilgængelige i alle områder. 
4Funktionerne er tilgængelige via download af Smartphone Link app. Brugerens dataplan er gældene. Abonnement kan være nødvendigt. 
5Tåler utilsigtet udsættelse for vand ned til 1 meters dybde i op til 30 minutter. Læs mere: http://www.garmin.com/da-DK/legal/waterrating  
6Musik- og mediestyring fungerer med iPhone® 4S eller nyere samt iPod touch® 2. generation eller nyere. 
7TPMS-systemet virker med op til fire dæk i en konfiguration. Sælges enkeltvis. Kun til metalventiler. Må ikke bruges til bil.   
 
SPOTIFY og Spotify logoet er nogle af de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatible mobile, digitale enheder og Premium-abonnement er påkrævet, 
hvis relevant. Se Garmin.com. Foursquare® er et registreret varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. 

   
VIRB® XE 
Optag og genoplev dine foretrukne 
ture i ægte HD. Start og stop 
optagelsen på VIRB vha. zūmo 
Holder til hjelm medfølger. 
 
Varenr.: 010-01363-10 
EAN: 753759131807 
Vejl. pris: 3.799,- 

Tyre Pressure Monitor Sensor 
Overfører trådløst dæktrykket med 
brugertilpassede dæktryksalarmer 
og –tendenser.7 Kun med 
metalventiler. Sælges enkeltvis. 
 
Varenr.: 010-11997-00 
EAN: 753759118945 
Vejl. pris: 849,- 

zūmo 595LM taske 
Beskyt zūmo, når den ikke er i 
brug. Designet til at klare barske 
forhold. 
 
 
Varenr.:  010-12100-00 
EAN: 753759118945 
Vejl. pris: 219,- 

zūmo 345LM/395LM taske 
Beskyt zūmo, når den ikke er i 
brug. Designet til at klare barske 
forhold. 
 
 
Varenr.:  010-11270-00 
EAN: 753759085483 
Vejl. pris: 249,- 

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