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GPS-toestel speciaal voor grote voertuigen 

 
Artikelnummer: 8410 Truck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 NAVIGON 8410 en de NAVIGON 8450 Live verzetten de bakens op het gebied van 
bedieningsgemak: 
het gevoelige glazen oppervlak reageert net als de Apple® iPhone® op de lichtste aanraking met de 
vingertoppen. Zo'n display vraagt om amusement: de ingebouwde mediaspeler met videoweergave en 
DVB-T-optie maakt wachten tot een genot. 
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Nieuw:Voice Interaction Pro.*** 
De voornaamste functies laten zich nu comfortabel via spraak besturen. Even met de vinger over het 
glazen schermoppervlak wrijven volstaat om de spraakcontrole te activeren. De 84-serie luistert niet 
alleen naar navigatieopdrachten, maar ook naar telefoonnummers. 
** Beschikbaar in de volgende talen: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans en 
Zweeds. 
  
Nieuw: Real City3D.* 
Met Real City3D kunt u uw klanten laten kennismaken met een heel nieuwe dimensie op 
navigatiegebied. Zo detailgetrouw 
zijn de binnensteden van grote Europese steden* nog nooit nagebootst: straten, gebouwen met 
levensechte voorgevels, 
verkeerstekens en zebrapaden, en zelfs verkeerslichten worden in drie dimensies op het scherm 
weergegeven. 
* Afhankelijk van de beschikbaarheid van de feature in de verschillende landen. 
 
Nieuw: Mediaspeler (gereed voor DVB-T). 
Het grote, lichtsterke display van de 84-serie zorgt tijdens wacht- of rustpauzes voor volop amusement. 
Met de mediaspeler kunnen video's worden afgespeeld en via de als optie verkrijgbare DVB-Tmodule 
kan zelfs tv worden gekeken. 
 
 Technische gegevens: 

• 5-inch capacitive display in 16:9 met glasplaat 
• Voice Interaction Pro 
• Panorama View3D, Landmark View3D and City View3D 
• Realistische bewegwijzering Pro 
• NAVIGON MyRoutes 
• Clever Parking 
• POI-klik 
• Rijstrookassistent Pro 
• Reality View Pro 
• TMC-commentaarstem / TMC-route-info 
• NAVIGON MyReport 
• Bluetooth handsfree 
• Mediaspeler voor video, foto en audio 
• Klaar voor DVB-T digitale tv (optie) 
• Kaarten 40 Europese landen  
• GPS SiRF 3 (Instant Fix II)  
• Besturingssystem Microsoft Windows CE 6.0  
• Geheugen 4 GB ROM, 256 MB RAM, 2 GB SD Card  
• Processor Centrality SIRF 3 – 600Mhz  
• Batterij 1410 mAh lithium batterij  
• Gewicht approx. 225 g  
• Afmetingen 138 mm x 83,5 mm x 18,7 mm 
•  TMC Verkeersinformatie via TMC (some countries Premium TMC)  
• Bluetooth Bluetooth hands-free met geïntegreerde microfoon 

 



Copyright JOF electronics Belgium 2008  
http://www.jof.be GSM: 0032 (0) 484 69 28 39 
Last printed 26/05/2010 23:45  GPS_navigon_8410_truck.doc 3/3 
JOF electronics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor drukfouten of onjuiste informatie. 

Leveromvang: 
 

• PNA  
• Snelle installatie gids  
• Autolaadkabel met TMC antenne  
• Designerhouder  
• Thuislader  
• Europa 40 landen  
• USB kabel  
• Tasje  

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


