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Série Gpsmap 62 Série Dakota
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16(A) x 6,1(L) x 3,6(P) cm
260g com baterias
Até 20h de vida da bateria (duas pilhas AA)
Ecrã brilhante LCD a cores (65k) de 2.6” polegadas; 160 x 240 pixéis

• Receptor GPS de alta sensibilidade, WAAS/EGNOS, com HotFix
• Robusto e à prova de água (IPX7) 
• Mapa mundo base integrado com contornos em relevo  
• Pré-programado com mapa topográfico europeu (GPSMAP 62st)
• Memória interna para carregamento de mapas 
• Bússola de 3 eixos, proporciona indicações precisas mesmo que a unidade não esteja nivelada (62s, 62st)
• Suporta geocaching sem papel 
• Partilha, via “wireless” (sem fios), de rotas, trilhos, pontos de utilizador e geocaches, entre unidades compatíveis (62s, 62st)
• Altímetro barométrico que mede mudanças de pressão para indicar a altitude correcta e para monitorizar o tempo (62s, 62st)
• Interface USB de alta velocidade (62s, 62st), velocidade total USB (62) e NMEA 0183 (todos)

EMBALAGEM INCLUI

GPSMAP 62, 62s ou 62st
Cabo USB
Banda de pulso (apenas no 62)
Mosquetão (62s e 62st)
Manual de iniciação rápido

Dimensões
Peso

Autonomia
Ecrã

Características

Alta 
sensibilidade

Bússola 
electrónica
(62s e 62st)

À prova de 
água

Altímetro 
Barométrico
(62s e 62st)

Carta micro 
SD

(62s e 62st)

Mapas

GPSMAP 62 
Ref: 010-00868-00

GPSMAP 62s 
Ref: 010-00868-01

É muito fácil explorar montes e florestas sem ter a preocupação de se perder. Estes novos e compactos GPS registam e guardam todos 
os locais por onde passa, num robusto ecrã de 2.6” bastante legível mesmo sob luz solar directa. Compacto e à prova de água, o 
Dakota está equipado com um receptor GPS de alta sensibilidade, com antena Hotfix™ e pré-programado com um mapa base mundial 
e 850MB de memória para novos mapas. 
O Dakota 20 possui ainda as seguintes funcionalidades: bússola electrónica com compensação de inclinação sobre os 3 eixos, altímetro 
barométrico, entrada para cartas microSD™ e ligação wireless para partilha de pontos, rotas, trajectos e geocaches entre equipamento 
Dakota, Oregon, Colorado e Foretrex compatíveis. 
Pequeno no tamanho mas grande nas suas características – os novos Dakota 10 e Dakota 20 irão levá-lo onde você quiser! 

9,9(L) x5,6(A) x 3,3(P) cm
191g
Até 20 horas de vida das baterias 
2 pilhas AA NiMH  e carregador de baterias incluído (recomendamos NiMH ou iões de lítio)
Ecrã táctil de 2.6” a cores, legível mesmo sob luz solar directa

• Receptor GPS de alta sensibilidade com HotFix™ para uma melhor recepção e performance do tempo de aquisição de 
satélites
• 850MB de memória interna
• À prova de água (IPX7)
• Entrada de cartas miscroSD™ (Dakota 20)
• Ligação Wireless para a transferência de rotas, trajectos, pontos e geocaches (Dakota 20)
• Robusto
• Bússola electrónica com compensação de inclinação sobre os 3 eixos e altímetro barométrico (Dakota 20)
• Interface USB

EMBALAGEM INCLUI

Dakota
Cabo USB
Fita de pescoço
Manual de iniciação rápida
Manual de utilização em CD

Dimensões
Peso

Autonomia
Bateria

Ecrã

Características

Dakota 10 
Ref: 010-00781-00

Dakota 20 
Ref: 010-00781-01

Alta 
sensibilidade

Bússola 
electrónica
(Dakota 20)

À prova de 
água

Altímetro 
Barométrico
(Dakota 20)

Ligação 
ao PC

Memória 
expansível

(Dakota 20)

Indicações 
de mudança 
de direcção

 62s
68-01

GPSMAPMAP
Ref: 010 010-008

GPSMAP 62st 
Ref: 010-00868-03

A série GPSMAP 62 leva a navegação recreativa a um novo nível, apresentando um ecrã brilhante LCD a cores (65k) de 2.6” polegadas, 
com um mapa base integrado e um receptor GPS de alta sensibilidade com HotFix®. Todos os três modelos possuem incomparável recepção 
devido a uma antena “quad helix”, são à prova de água, estão pré-programados com um mapa base mundial com relevo sombreado e são 
adequados, também, para geocaching.
Para além das características do GPSMAP 62, a versão 62s possui uma bússola de 3 eixos, um altímetro barométrico e entrada para cartas 
microSD™ para carregar mais mapas. O modelo 62st inclui o mesmo sensor e a mesma entrada para cartas microSD™ mas vem pré-
programado com um detalhado mapa topográfico europeu à escala de 1:100k com detalhe ao nível das ruas, contornos de elevação, pontos 
de interesse e descrições de terreno sobre mais de 33 países europeus. Os 62s e 62st também oferecem a possibilidade de partilhar rotas, 
pontos de utilizador e geocache com outras unidades compatíveis.
Se procura o máximo em alta performance Outdoor portátil, qualquer um dos modelos da série GPSMAP 62 vai ao encontro do que procura.


