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Série nüvi 1490T nüvi 3790T
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Equipado com um ecrã de 5” e um design ultra fino, este GPS tem modo ecoRoute™ - funcionalidade que permite uma poupança de 
combustível e “text to speech”. É compatível com o CityXplorer™ (opcional) e tem um ecrã táctil de fácil utilização, uma interface que 
apresenta uma melhoria gráfica significativa e o novo modo de operação de menus “touch-and-slide”. 
Este modelo tem ainda Bluetooth e possibilidade de obter informações de tráfego. O nüvi 1490T tem indicações da faixa de rodagem e 
saídas de auto-estrada. 

Dimensões 
Peso

Autonomia
Bateria

Ecrã

Características 

12,2(L) x 7,5(A) x 1,6(P) cm
221,1g
Entre 4 a 8 horas dependendo da forma de utilização
Bateria de iões de lítio interna, recarregável, 
possibilitando o planeamento de viagens
Ecrã brilhante de 5’’ a cores, 480x272 pixéis, QVGA TFT 
com retro iluminação

• Antena de alta sensibilidade
• Indicações “text-to-speech”
• Receptor de tráfego Garmin incluído - função não 
disponível em Portugal
• Garmin Connect™ Photos
• Função “Onde Estou”?
• Lembrete de Onde Estacionou
• Lane Assist e Juntion View: Indicação da faixa de 
rodagem e saídas da auto-estrada 
• Tecnologia Bluetooth
• Modo ecoRoute
• Modo pedestre CityXplorer (opcional)
• Mapas de elevação digital (DEM)

• Possibilidade de planear a viagem
• Definição do fuso horário automática
• Comandos de voz em português
• Edição de coordenadas
• Conversor de moeda, medida, principais fusos horários e 
calculadora
• Ranhura para cartas microSD™
• Sistema anti-roubo Garmin Lock™
• Imagem dos veículos configurável
• Visualização dos mapas a 2D e 3D
• Ligação ao PC simplificada com cabo USB 

EMBALAGEM INCLUI

GPS nüvi
Suporte de ventosa
Cabo de isqueiro 12V com receptor de tráfego
Disco de fixação ao tablier
Cabo USB
Manual de Operação

Mapas 3D Radares de
velocidade

Pontos de 
interesse

Comandos 
de voz em 
português 

Ecrã 5”

Liderando o mercado em inovação PND, o nüvi 3790T redefine a navegação portátil com um ultra-fino e elegante novo design. A 
espessura de 8.8mm concede-lhe o título de aparelho de navegação mais fino do mercado. Permitindo visualização na vertical ou 
horizontal, o ecrã apresenta um LCD com 800x480 pixéis, liso e de design elegante. Este novo ecrã multi-toque permite aos utilizadores 
fazer rápidos ajustes de imagem, como aproximar e afastar, mudar de visão 2D para 3D e rodar o mapa a 360º. Os utilizadores podem 
ainda tirar vantagem de funcionalidades premium como mapas 3D, navegação por voz (não disponível em português), Bluetooth 
para chamadas em modo mãos livres e indicação de faixa de rodagem (Lane Assist), subscrição vitalícia de informações de trânsito na 
Europa e tecnologia nüRoute™. Os comandos de voz estão mais perceptíveis do que nunca, devido a uma segunda coluna localizada 
no suporte, obtendo, assim, uma qualidade de som superior.

12,2cm(L) x 7,2cm(A) x 0,9cm(P)
113,4g
Até 4 horas dependendo da forma de utilização
Bateria de iões de lítio interna, recarregável, 
possibilitando o planeamento de viagens
Ecrã brilhante de 4.3’’, 800x480 pixéis, WQVGA TFT 
com retro iluminação

• Antena de alta sensibilidade
• Indicações “text-to-speech”
• Receptor de tráfego Garmin incluído - função não 
disponível em Portugal
• Edifícios em 3D e pontos de interesse históricos
• Garmin Connect™ Photos
• Função “Onde Estou”?
• Lembrete de Onde Estacionou
• Lane Assist e Juntion View: Indicação da faixa de 
rodagem e saídas da auto-estrada 
• MyTrends: Baseando-se na sua rotina de condução, o 
nüvi irá prever o seu destino
• Tecnologia Bluetooth 
• Imagens do terreno em 3D 
• Visualização do ecrã na horizontal e vertical
• Modo ecoRoute
• Modo pedestre CityXplorer (opcional)
• Mapas de elevação digital (DEM)

Dimensões 
Peso

Autonomia
Bateria

Ecrã

Características 

• Possibilidade de planear e registar a viagem
• Definição do fuso horário automática
• Comandos de voz em português
• Edição de coordenadas
• Conversor de moeda e de medida, principais fusos 
horários e calculadora
• Ranhura para cartas microSD™
• Sistema anti-roubo Garmin Lock™
• Imagem dos veículos configurável
• Visualização dos mapas a 2D e 3D
• Ligação ao PC simplificada com cabo USB 

EMBALAGEM INCLUI

GPS nüvi
Suporte de ventosa
Cabo de alimentação 12V com receptor de tráfego
Cabo USB
Disco de fixação ao tablier
Manual de operação

Garmin Lock Tráfego Onde Estou Fuso Horário 
Automático

Text to 
speech

ecoRoute Modo 
pedestre

Garmin 
Connect Photos

Lane Assist Planeamento
de rotas

Mapas 3D Radares de
velocidade

Pontos de 
interesse

Comandos 
de voz em 
português 

Ecrã 4.3”

CityXplorer
(opcional)

Garantia
nüMaps

Lembrete
Estacionamento

Bluetooth nüRoutes 
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• Modo pedestre CityXplorer (opc
• Mapas de elevação digital (DEM

Prémios recebidos em 2010:

Jorge Lorenzo 
Campeão Mundial 

de MotoGPS 2010

nüvi 3790T (Europa)
Ref:010-00858-31

nüvi 1490T (Europa)
Ref: 010-00810-06

nüvi 1490T LMU (Europa com garantia Lifetime)
Ref: 010-00810-0D


