
Garmin® Nautix™

Marin In-View Display 

Garmin Nautix förbättrar din situationsberedskap på vattnet genom att visa viktig information inom 

bekvämt synhåll1, utan att det är störande. Den är idealisk för fiske, segling och cruising. Nautix har en 

justerbar design och passar på de flesta glasögon. Den visar information om fart, kurs, vattendjup och 

temperatur, vindriktning, motorns varvtal och ännu mer via en kompatibel enhet från Garmin. Nautix 

är framtagen för att klara den tuffa marina miljön, den är robust, har åtta timmars batteritid och är 

vattentålig. Skärmen kan visa 1, 2, 3 eller 4 datafält.

FUNKTIONER:

NYHET JUSTERBAR & SLIMMAD

Med justerbar montering och integrerad 

accelerometer kan Garmin Nautix monteras 

på valfri sida av glasögonen. Den har en 

fullt justerbar arm och en lins för optimal 

skärmpositionering. Extremt lättvikts med 

sina endast 29.7 g.

NYHET SMART UPPKOPPLAD

Koppla ihop Garmin Nautix med din kom-

patibla sjökortsplotter för att få integrerade 

dataskärmar. Garmin Nautix är kompatibel 

med GNX™ Wind marininstrument, GPSM-

AP® 7400-serien och GPSMAP 8400-serien.

NYHET 12 DATASIDOR

Användare kan på ett enkelt sätt se 

streamad båtinformation inklusive fart 

och kurs, fart över grund, vindvinkel och 

hastighet, vattentemperatur och djup, 

motorns RPM och distans och bäring till 

nästa waypoint. Seglare kan se avancerad 

tävlingsinformation, inklusive nedräkning-

stimer, tid att bränna och information om 

startlinjen. Se alla de 12 möjligheter som 

finns i detta PM.

NYHET VIBRATIONSLARM

Få en lätt vibration då information som 

kräver din uppmärksamhet dyker upp.

NYHET ANPASSAR SIG AUTOMA-

TISKT

Den integrerade ljussensorn tillsammans 

med en tydlig färgskärm försäkrar dig om 

god läsbarhet i alla ljusförhållanden.

NYHET ROBUST OCH HÅLLBAR

Tålig väderbeständig konstruktion framta-

gen för att användas på vattnet. Batteritid 

på över 8 timmar, ständigt påslagen.

NYHET TOUCH PANEL

Handskvänlig och fungerar utmärkt även 

i blött väder. Touchpanel för att enkelt 

växla mellan skärmarna.

•

•

•

•

•

•

•

© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.



SPECIFIKATIONERI FÖRPACKNINGEN

DATASIDOR

Garmin Nautix™ In-view display

Fyra stycken av följande bandstorlekar: X-large, large, medium och small

2 fästen för glasögon

Laddningskabel

Förvaringsväska

Snabbstartsguide 
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VERSIONER OBSERVERA
• Garmin Nautix är endast till för situationsberedskap. Användare skall endast kasta en snabb 

blick på skärmen och alltid fokusera på sin omgivning.

Besök Garmin.se för mer information©2016 Garmin Ltd och dess dotterbolag. Fel och misstag undantas.

Garmin Nautix Art.nr: 010-01669-01- - -EAN: 753759161293 Rek. ca pris: 5 299 kr

Fyiska mått: 60.0 mm x 19.7 mm x 19.8 mm

Vikt: 29.7 g

Batteritid: 8 h

Skärmupplösning: 428 x 240 pixlar

ANT+®: Ja

Vattenklassning: IPX71

Sensorer: Omgivande ljus & accelerometer

TILLBEHÖR

Namn Art. nr EAN Rek. ca pris Beskrivning

Laddningskabel 010-12459-01 753759155865 319 kr
Ladda din Garmin Nautix genom att koppla denna kabel till datorns USB-uttag. Kabeln kan 
också användas tillsammans med en 220V-adapter (säljs separat).

Tillbehörsband & Fäste 010-12459-00 753759155810 159 kr Förpackningen innehåller fäste, gummiskiva och elastiska band för enkel installation.

Besök Garmin.se för en komplett lista över kompatibla tillbehör.

1 Klarar oavsiktlig nedsänkning i vatten upp till 1 meter i upp till 30 minuter.

SEGLINGSTÄVLING VINDINFORMATION GPS OCH EKOLOD GPS-FART

NAVIGATIONSDATA VINDINFORMATION

GPS-KURS EKOLOD VATTENTEMPERATUR MOTORDATA

BÅTENS HASTIGHET GPS-DATA


