
Termék ismertető 

A Garmin erősebb, nagy érzékenységű GPS vevővel egészítette ki a Legend Cx túrázós 

készüléket. Az eTrex Legend HCx ugyanazokkal a nagyszerű tulajdonságokkal lett felruházva, 

mint az eTrex Legend Cx, beleértve a napfénynél is olvasható, színes képernyőt, a fejlett GPS 

útvonaltervező képességeket és a teljesen vízhatlan külsőt. A készülék microSD (TransFlash) 

memóriakártyával bővíthető (alaptartozékként nincs hozzá memóriakártya), melyet a gyors USB 

kapcsolaton keresztül a részletes MapSource rendszerű térképekkel akár közvetlenül a 

készülékbe helyezve lehet feltölteni. 

Jellemzők: 

 Cserélhető microSD kártya a részletes MapSource térképek számára (NEM TARTOZÉK!) 

 Automata útvonaltervezés, letéréskor újratervezés, fordulóról-fordulóra történő navigáció 

hangokkal (nem beszédhangokkal, a készülék nem képes beszédhangok kiadására) 

 Ikonvezérelt menü, mely segítségével könnyedén mozoghat a menüben, kereshet címeket vagy 

Érdekes Pontokat (POI) (az opcionális MapSource térképek használatával) 

 Mini-USB port a gyors adat- és térképfeltöltéshez az opcionális MapSource CD lemezekről 

Fizikai jellemzők 

 Méret, Szél.xMag.xMélys: 10.7 x 5.6 x 3.0 cm 

 Kijelző méret (Szél.xMag.): 3.3 x 4.3 cm 

 Kijelző felbontás (Szél.xMag.): 176 x 220 képpont 

 Kijelző típus: 256 színű TFT 

 Súly: 156,0g 

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

 Működési idő: akár 25 óra 

 Vízhatlan: Igen 

 Nagy érzékenységű vevő: Igen 

Térképek és Memória 

 Alaptérkép: Igen 

 Előre töltött térképek: Nem 

 További térképek fogadása: Igen 

 Beépített memória: - 

 Adatkártya: microSD 

 Útpont/Kedvenc/Helyszín: 1000 

 Útvonalak: 50 

 Nyomvonal memória: 10000 pont, 20 menthető 

Jellemzők 

 Automatikus tervezés: Igen 

 Elektronikus iránytű: Nem 

 Barometrikus magasságmérő: Nem 

 Geocachingre is ajánlott: Igen 

 Kültéri GPS-játékok: Igen 

 Vadász/Halász adatbázis: Igen 

 3D térkép nézet: Nem 

 Nap/Hold adatbázis: Igen 

 Ár/Apály adatbázis: Igen 

 Területmérés: Igen 



 Egyéni Érdekes pontok (saját POIk betöltésének támogatása): Igen 

 Készülékről-készülékre adatátvitel vezeték nélkül: Nem 

 Kép nézegető: Nem 

 Úszik: Nem 

Termék paraméterek 

Műholdrendszer: SiRF Star III 

Antenna: Beépített GPS patch antenna 

GPS pontosság: 15 méter vagy pontosabb, 3 méteres pontosság WAAS/EGNOS használata esetén 

Bővíthetőség: microSD kártya 

Kommunikáció: USB 

Navigációs 

szoftver: 
Beépített alaptérkép, útvonaltervezési funkciókkal 

Útvonaltervezés: 

Automata útvonaltervezés, letéréskor újratervezés, fordulóról - fordulóra történő 

navigáció hangokkal (nem beszédhangokkal, a készülék nem képes beszédhangok 

kiadására) 

Útpontok: 1000 névvel és ikonnal 

Nyomvonal 

memória: 
10 000 pont, 20 menthető track 

Útvonal: 50 

Területszámítás: igen 

Riasztások: Hangos: veszélyes pont, horgonycsúszás, letérés, ébresztőóra 

Extra: Választható hangok, színsémák, stopper, halász/vadász, nap/hold naptár, útkomputer 

Akkumulátor: két AA elemmel (átlagos használatnál), akár 25 óra 

Méret: 5,6 cm x 10,7 cm x 3 cm 

Súly: 140 g elemekkel (nem tartozék) 

Kijelző: 
3,3 cm x 4,3 cm (5 cm átló), 256 színű, nagy felbontású, reflektív TFT (176 x 220 

képpont) háttérvilágítással 

 


