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Série nüvi 500

Construído a partir do sucesso dos equipamentos 
automóvel e outdoor, o nüvi 500 é um equipamento de 
navegação multi-modos e multi-funções e o primeiro 
navegador portátil dedicado a caminhadas, ciclismo, 
condução em estrada e navegação marítima. Estes 
modelos são à prova de água, flexíveis e intuitivos, 
com uma gama muito completa de acessórios para 
melhorar a sua navegação.
O nüvi 510 está equipado especialmente para 
scooters com um suporte próprio e Bluetooth 
para ouvir as indicações de voz do GPS no seu 
capacete. O 550 tem os mapas de toda a 
Europa e suporte para o veículo.

10,7(L) x 8,5(A) x 2,3(P) cm
215g
Até 8 horas dependendo da forma de utilização
Bateria de lítio recarregável e removível
Ecrã brilhante, táctil com uma interface muito simples 
e intuitiva, de 3.5” a cores, QVGA TFT com retro 
iluminação a branco

• Antena de alta sensibilidade com Hotfix™
• Possibilidade de planeamento de rotas
• À prova de água (IPX7)
• Navegação por foto 
• Leitor Wherigo™/geocache
• Função “Onde Estou?”
• Compatível com o receptor de tráfego (opcional) - 
função não disponível em Portugal
• Compatível com cartografia topográfica e BlueChart 
(limitada) 
• Página de bússola, com capacidade de coordenadas e 
pontos de referência e suporte ao geocache
• Comandos de voz com indicações de mudança de 
direcção

Dimensões 

Peso

Autonomia

Bateria

Ecrã

Características 

• Quatro modos de utilização - Estrada, mar, bicicleta e a pé
• Ranhura para cartas microSD™ para mapas (opcional) 
e aumento da capacidade de memória
• Função de refazer a volta inicial para voltar a ponto de 
partida seguindo o caminho que seguiu
• Mapa de elevação digital (DEM)
• Bluetooth apenas para ouvir as intruções de orientação 
no capacete (One-Way Bluetooth) - apenas no 510
• Suporta ficheiros em gpx do Geocaching.com para 
descrições completas do “tesouro” e pistas
• Possibilidade de jogar geocaching

EMBALAGEM INCLUI

GPS nüvi
Bateria de iões de lítio
Suporte de motociclo (apenas no 510)
Suporte de ventosa
Cabo de isqueiro 
Disco de fixação ao tablier
Manual de Operação
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Interesse

Radares de 
Velocidade

Comandos 
de voz em 
português

Garmin Lock Tráfego
(opcional)Mapas a 3D Onde Estou Garmin 
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nüvi 510 (Ibérico)
Ref: 010-00700-17

nüvi 550 (Europa)
Ref: 010-00700-00
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O Zumo 220 é o mais recente GPS para motos 
concebido pela Garmin. É fácil de usar e foi 
desenvolvido para se adaptar em motas de menor 
dimensão que não têm muito espaço. Apresenta-
se com um ecrã táctil, a cores, de 3.5” robusto e 
à prova de água. Incluindo o suporte para mota 
e suporte para carro, o Zumo 220 está pronto a 
navegar assim que sai da caixa. 

10,7(L) x 8,5(A) x 2,3(P) cm
215g
Até 8 horas dependendo da forma de utilização
Bateria de iões de lítio removível
Ecrã de 3.5’’: 320x240 pixéis, QVGA TFT com retro iluminação, sensível ao toque com luva

• Antena de alta sensibilidade
• Tecnologia sem fios – Direcções por voz via auricular
• Lane assist: Indicação da faixa de rodagem 
• Compatível com receptor de tráfego (opcional) - função não disponível em Portugal
• Design robusto e à prova de água (IPX7) – Resistente a salpicos de combustível e aos raios UV
• Indicações de voz “text-to-speech”
• Consola de motociclo para informação sobre a viagem, incluindo um indicador de combustível digital para o avisar 
quando estiver na altura de encher o depósito.
• Pré-visualização de rotas e regista até 10 percursos 
• Função “onde estou?”
• Indicador de limite de velocidade 
• Ajuste automático do fuso horário
• Garmin Connect™ Photos 
• Mapas DEM – Mostra-lhe o relevo do terreno em vários níveis de zoom 
• Computador de bordo que, entre outras funções, grava quilometragem, velocidade máxima e tempo total
• Sistema anti-roubo Garmin Lock™
• Ranhura para cartas microSD™ 

EMBALAGEM INCLUI

Zumo 220
DVD City Navigator® Europe NT
Suporte para motociclo
Cabo de alimentação com fios descarnados
Suporte para automóvel de ventosa
Bateria de iões de lítio
Cabo USB e cabo de isqueiro
Disco de fixação ao tablier
Guia de referência rápido e Instruções de instalação
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Zumo 220 (Europa)
Ref: 010-00876-01
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