
Termék ismertető: Garmin eTrex 

A feltűnő színű, teljesen vízálló házba zárt eTrex Euro GPS készüléket egészített ki a Garmin egy rendkívül 

érzékeny GPS antennával. 

 Méreteit tekintve kényelmesen elfér tenyerünkben. Felhasználóbarát menürendszere, 

egykezes használathoz tervezett gombjai és apró mérete egyszerű kezelhetőséget tesznek 

lehetővé. Kis súlya miatt zsebünkben, vagy akár nyakunkba akasztva is használhatjuk a 

készüléket. 

Az eTrex H belső memóriájában 500 útpontot tárolhatunk el, természetesen névvel, ikonnal. 

Igénybe vehetjük a hasznos TrackBack funkciót is, melynek segítségével bejárt utunkon 

bármikor visszanavigálhatunk. Rendelkezésünkre áll miden út/idő adat, többek között 

megtudhatjuk átlag,- és maximális sebességünket valamint a megtett út hosszát. 

Összességében tekintve az eTrex család legolcsóbb tagja minden olyan alapfunkcióval 

rendelkezik, mely sportolás, kirándulás, tájfutás, vagy éppen geocachingelés közben segíthet 

bennünket a tájékozódásban. 

A Horgász & Vadász táblázat a világ bármely táján megfelelő információval szolgálhat arról, hogy a pillanatnyi 

pozíciónknál, illetve a már útpontként eltárolt kedvenc horgászhelyeinknél pontosan mikor érdemes horgászni 

vagy éppen vadászni. 

A készülék nem kezeli az EOV koordinátákat. / 14 nyelvű menü, közte magyar is! 

Fizikai jellemzők 

 Méret, Szél.xMag.xMélys: 11.2 x 5.1 x 3.0 cm 

 Kijelző méret (Szél.xMag.): 2.8 x 5.4 cm 

 Kijelző felbontás (Szél.xMag.): 64 x 128 képpont 

 Kijelző típus: 4 szürkeárnyalatos LCD 

 Súly: 150,0g 

 Akkumulátor: 2 AA elem (nem tartozék); NiMH javasolt 

 Működési idő: akár 17 óra 

 Vízhatlan: Igen 

 Nagy érzékenységű vevő: Igen 

Térképek és Memória 

 Alaptérkép: Nem 

 Előre töltött térképek: Nem 

 További térképek fogadása: Nem 

 Beépített memória: - 

 Adatkártya: - 

 Útpont/Kedvenc/Helyszín: 500 

 Útvonalak: 20 

 Nyomvonal memória: 10000 pont, 10 menthető 

Jellemzők 

 Automatikus tervezés: Nem 

 Elektronikus iránytű: Nem 

 Barometrikus magasságmérő: Nem 

 Geocachingre is ajánlott: Igen 

 Kültéri GPS-játékok: Nem 

 Vadász/Halász adatbázis: Igen 

 3D térkép nézet: Nem 

 Nap/Hold adatbázis: Igen 

 Ár/Apály adatbázis: Nem 



 Területmérés: Nem 

 Egyéni Érdekes pontok (saját POIk betöltésének támogatása): Nem 

 Készülékről-készülékre adatátvitel vezeték nélkül: Nem 

 Kép nézegető: Nem 

 Úszik: Nem 

Termék paraméterek 

Kijelző: 
2,8 x 5,4 cm grafikus FSTN kijelző, 64 x 128 képpont, négy szürke árnyalat, 

háttérvilágítás 

Műholdrendszer: WAAS/EGNOS előkészített 

Antenna: Beépített 

Jelfrissítés: 1 másodpercenként folyamatosan 

GPS pontosság: Pozíció: 15 méter, Sebesség: 0,05 méter/sec, Gyorsulás: 6g-ig 

Pozíció formátumok: Lat/Lon, UTM/UPS, MGRS, Maidenhead 

Kommunikáció: NMEA 183 és RS-232 DGPS korrekció 

Nyomvonal memória: 10 000, 10 elmenthető track 

Útpontok: 500, névvel és ikonnal 

Útvonal: 20 

Riasztások: Érkezési 

Útkomputer: 
2 napi km számláló, időmérő órák, átlagsebesség, max. sebesség, 2 féle pozíció 

megjelenítés 

Extra: Halász/Vadász naptár és Napfelkelte, Napnyugta adatbázis 

Hőmérséklettartomány: -15°C-tól 70°C-ig 

Vízhatlan: vízálló (IEC 529 IPX7 szabvány) 

Akkumulátor: 2 db AA ceruza elem vagy 12V-os adapter kábel; 17 óra átlagos élettartam 

Méret: 112 x 51 x 30 mm 

Súly: 150 g elemekkel 

Élesedés: Meleg indításkor: kb. 15 s, Hideg indításkor: kb. 45 s, Autolocate: kb. 2 min 

 


