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Draagbaar GPS-toestel speciaal voor grote 

voertuigen 

 
Artikelnummer: Snooper S7000 Ventura 
 

 
 
 
Speciale GPS voor grote voertuigen (bussen, vrachtwagens, mobilhomes, …) in een draagbare 
behuizing met 7 inch breedbeeld touchscreen. 
 
De Ventura S7000 heeft een groot, 7 inch breedbeeld touchscreen, waarmee de chauffeur een veel beter 
zicht op de route heeft. De aanwijzingen worden groter en duidelijker weergegeven, zodat de gesproken 
instructies en waarschuwingen voor lage bruggen en smalle wegen op de s7000 in één oogopslag 
worden gezien. 
Deur-tot-deur navigatie met gesproken instructies bij elke afslag, plus multi-route-technologie: bereken 
een route langs maximaal 16 bestemmingen.  
 
Bespaar 18% reistijd en 16% in afstand (en dus brandstof) dankzij het speciale algoritme dat de 
ideale route voor uw specifiek voertuig berekent. 
Uw Snooper navigatie zal u brandstof doen besparen door te kiezen voor een vlakkere route in plaats 
van een route met veel brandstofverbruikende hellingen. 
De unieke software creërt een route op basis van de door u ingegeven parameters van uw voertuig: 
gewicht, lengte, breedte en type lading zodat u niet geen nutteloze kilometers maakt en niet voor een te 
lage brug komt te staan of op een plaats komt met gewichtsbeperkingen. 
 
Flitspaalmelding 
De snelheidscamera aanduiding van Snooper heeft meerdere awards gewonnen en kan geupdate worden. 
Om te updaten haalt u de SD-kaart uit het toestel en steekt u deze in de SD-kaartlezer van uw PC.  De 
update gebeurt vanuit de bekende Aura-database. 
 
Multimedia en gebruiksgemak 
Dit alles in 1 toestel is uitgerust met: mp3/mp4-speler Bluetooth handsfree en, nog het meest 
indrukwekkend, DVB-T gratis digitale televisie. Het 7 inch LCD-scherm biedt een kristalheldere 
kwaliteit, zodat u onderweg uw favoriete programma niet hoeft te missen. 
 
Multiroute 
Multiroute staat u toe 1 enkel route te berekenen lang max 16 verschillende betemmingen . 
Gemakkelijk toch? U geeft voor uw vertrek al uw bestemmingen in en alles wordt in 1 route berekend 
zodat u gerust bent voor de hele dag. 
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2000000 POI’s 
Dankzij de 2 miljoen!! points of interest heeft u alles bij de hand om snel uw bestemming te kunnen 
vinden: tankstations, bankautomaten, … 
Voor trucks worden ook de truckvriendelijke bestemmingen aangegeven zoals tankstations die 
toegankelijk zijn voor uw voertuig. 
 
Bleutooth 
Compatibel met de meeste bleutooth telefoons zodat u op een veilige en eenvoudige manier kan 
telefoneren. Optioneel is er een externe microfoon beschikbaar voor voertuigen waarin meer lawaai in 
de cabine is. 
 
Vermijd hoge brandstofkosten, te lange reistijden, snelheidsovertredingen, smalle wegen en te lage 
bruggen door uw toestel vandaag nog aan te schaffen. U verdient het in de kortste tijd terug! 
 
 
Anti-diefstal 
Omdat het toestel draagbaar is, kan u het uit uw voertuig verwijderen zodat uw onmisbare 
navigatiepartner niet gestolen kan worden. 
 
Voor registratie van uw toestel, software-updates en downloads surf naar de officiële snooper 
website : http://www.snooperneo.co.uk/CustomerMain.cfm 
  
Pour régistrer votre appareil, mises à jour et téléchargements visitez le site web snooper officiel : 
http://www.snooperneo.co.uk/CustomerMain.cfm 

 

 
Technische specificaties: 
 

• Ventura-routeplanningsoftware 
• 7-inch LCD-kleurendisplay met aanraakfunctie 
• TMC verkeersinformatietechnologie 
• Multi-route-planner 
• Bluetooth handsfree (optionele handsfree-microfoon voor lawaaierige cabines) 
• DVB-T ‘Freeview’ digitale TV 
• Mp3/mp4-speler 
• Ingebouwde gevoelige SIRF III GPS-antenne 
• Bij elke afslag gesproken instructies 
• Ingebouwde, oplaadbare batterij 
• ‘One touch’-routeplanner naar huis en werk 
• Kaartweergaven in 2D en 3D 
• 3D-richtingindicatoren 
• Uitgebreide lijst met nuttige plaatsen 

   


