
GMI™ 20
4” informationsdisplay
GMI 20 har en ljusstark 4” färgskärm som visar dig djup, fart, vind, motorinformation 

och ytterligare över 100 olika informationsfält som du själv väljer. GMI 20 är framtagen 

som efterföljare till GMI 10, med utökad funktionalitet och mer information i ett större 

och tydligare format. Med ett helt nytt användargränssnitt blir GMI 20 ännu enklare att 

använda och ger dig optimal bekvämlighet ombord.

SPECIFIKATIONER & PRESTANDAFÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

SCREENSHOTS

KEY FEATURES:

VERSIONER TÄNK PÅ 

Mått, BxHxD: 110mm x 115mm x 30mm 

Skärmstorlek, BxH: 81 x 61 mm (4” )

Skärmupplösning, BxH: QVGA, 320 x 240 pixlar 

Vikt: 247 g

Vattentät: Ja (IPX7)

Plats för minneskort: Nej

Waypoints/Rutter/Spårlogg: -

Gränssnitt: NMEA 2000 & NMEA 0183

Trådlöst gränssnitt : Nej

Strömförbrukning: Max 2.5W

GMI 20

Svart snäpplist

Silver/svart snäpplist

Skyddskåpa 

Flushmonteringskit

NMEA 2000 strömkabel

NMEA 2000 dropkabel

NMEA 2000 T-koppling och terminering

Snabbstartsguide

Stor, ljusstark 4” QVGA färgdisplay

LED bakgrundsbelysning

Displayen är limmad direkt mot glaset för        

att förhindra imma

Hög kontrast och upp till 170˚ läsningsvinkel

Extra stora siffror, upp till 47 mm höga

Flera displayfärger och nattbelysning

Nya färger, svart/röd och svart/grön

NMEA 0183 & 2000 

Strömförsörjs via NMEA 2000

Välj från över 100 olika informationsdata

Kompatibel med 10Hz GPS-mottagare

Anpassningsbara datafält

Anpassninsbar användarprofil

Race timer med summerfunktion

Fördelar bakgrundsbelysningen och andra 

inställningar i ett nätverk

Scrollar automatiskt mellan olika data

Nytt, förbättrat användargränssnitt

Snäpplister i svart & silver/svart är inkluderat

Anti-reflex skydd
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• Strömförsörjs endast genom NMEA 2000

 
För mer information, besök; www.garmin.se

GMI 20 Art. nr: 010-01140-00- - EAN: 7537599996918

Fler än 100 olika informationsfält att välja på, 
inklusive vindhastighet och grafisk indikering av 
vindriktning.

Svart bakgrundsfärg med röda siffror gör det 
enkelt att läsa av skärmen även i mörker.

Svart bakgrundsfärg med gröna siffror gör det 
enkelt att läsa av skärmen även i mörker.

Hög kontrast och klara färger ger förbättrad 
läsbarhet även i starkt solljus.

Både svart och svart/silver-snäpplister kommer att finnas med i förpackningen vid köp 
av GHC 20 för att kunna smälta in på båten tillsammans med både äldre och nyare 
generationer av Garmin.


