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GPS-toestel speciaal voor grote voertuigen 

 
Artikelnummer: 6310 Truck 
 

 
 
 
SPECIALE KIT 
NAVIGON Truck Navigation  
Laat de optimale truckroute aangeven. Als u de hoogte, de breedte, de lengte, het gewicht, de asbelasting 
en het type voertuig (vrachtwagen, bestelwagen, camper) opgeeft, laat uw NAVIGON met de nieuwe 
functie Truck Navigation u de geschikte route zien. Zo blijft u uit de buurt van straten die verboden zijn 
voor vrachtwagens of campers, straten die te smal zijn en bruggen of tunnels met een te kleine 
doorrijhoogte. Bovendien loodst deze service u naar meer dan 15.000 extra Points of Interest zoals 
tankstations, nachtwinkels en vrachtwagenwasstraten. 
 
Kenmerken van Truck Navigation: 
Speciaal routeprofiel voor vrachtwagens, bestelwagens en campers  
Configuratie van het profiel aan de hand van lengte, hoogte, breedte, gewicht en transportklasse, 
asbelasting  
Houdt rekening met wettelijke beperkingen zoals straten die verboden zijn voor vrachtwagens of 
campers  
Tijdsafhankelijke beperkingen  
Weergave van speciale Points of Interest  
  

De wereld van NAVIGON in 3D: City View3D, Landmark View3D en Panorama View3D. 
Sneller en beter de weg vinden dankzij 3D-weergaves: 
Met City View3D worden hele huizenrijen nu als driedimensionaal model weergegeven. Bovendien laat 
Landmark View3D de geselecteerde bezienswaardigheden zien in een fascinerend gedetailleerde 3D-
weergave. Daarnaast ondersteunt Panorama View3D de bestuurder met een nog realistischere weergave 
van de omgeving, met inbegrip van hoogteverschillen. 
 
Bluetooth handsfree kit. 
Legaal telefoneren vanuit de auto: via de handsfree kit voor veilig navigeren zonder afleiding tijdens het 
rijden. 
 
Professionele spraakcontrole 2.0.* 
Een pluspunt op veiligheidsgebied: alle belangrijke functies laten zich comfortabel via spraak 
bedienen. Dat werkt niet alleen sneller, maar bevordert ook de concentratie tijdens het rijden. 
* Beschikbaar in de volgende talen: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans en 
Zweeds. 
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Technische gegevens: 
 

• Kaarten 40 Europese landen  
• Scherm 4,3" touchscreen in 16:9 formaat  
• GPS SiRF Atlas IV  
• Besturingssystem Windows CE  
• Geheugen 2 GB Flash + 1GB microSD card / 128MB RAM  
• Processor Centrality Atlas IV ( 500 MHz)  
• Batterij 1300 mAh lithium batterij  
• Gewicht 170g  
• Afmetingen 119 mm x 75,9 mm x 20,9 mm  
• TMC Ja  
• Bluetooth Ja 
• Professional Voice Command  
• Panorama View 3D 
• City View 3D 
• NAVIGON MyRoutes 
• TMC Routing Info 
• Lane Assistant Pro 
• Reality View Pro 

 
 
Leveromvang: 
 

• PNA  
• Handboek op het toestel 
• Beknopte handleiding 
• Designerhouder 
• Kaartenmateriaal voor Europa 
• USB-kabel 
• Auto-laadkabel met geïntegreerde TMC-antenne 
• NAVIGON Sync. Software 
• Tas 

 
 
Website fabrikant: 
 
http://www.navigon.com/portal/be/index.html 
 


