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Série Oregon GPS 72H 
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A série Oregon apresenta um ecrã táctil de 3’’ melhorado e legível mesmo sob 
luz solar directa. O seu receptor de alta sensibilidade com antena Hotfix ajuda 
a melhorar recepção de satélites. Todos os modelos suportam geocaching sem 
qualquer necessidade de papel, perspectiva de elevação em 3D. O utilizador pode 
partilhar pontos de utilizador, percursos, rotas, e geocaches entre Oregons via 
wireless. À prova de água, com ranhura para cartas microSD™ e uma memória de 
850 MB, esta série é o melhor companheiro de outdoor.
Os novos Oregon 550 e 550T são os primeiros equipamentos com câmara 
fotográfica incorporada de 3.2 megapixéis, zoom digital 4x, que georeferencia 
automaticamente cada foto com a localização exacta de onde foi tirada permitindo-
lhe registar, recordar e navegar para esse mesmo local sempre que o desejar. A 
série Oregon está equipada com bússola electrónica de 3 eixos compensada que 
lhe permite reportar com precisão o seu rumo mesmo quando a unidade não está 
numa posição nivelada. Os Oregon 450 e 550 estão pré–programados com um 
mapa base mundial com imagens digitais (DEM) em relevo para uma apresentação 
dos mapas mais detalhada. Os modelos 450t e 550t vêm pré-programados com 
cartografia topográfica europeia.

11,4(L) x5,8(A) x 3,6(P) cm
193g
Até 16 horas de vida das baterias 
2 pilhas AA NiMH  e carregador de baterias incluído (recomendamos NiMH ou iões de lítio)
Ecrã táctil de 3” melhorado e bastante legível mesmo sob luz solar directa

• Câmara de 3.2 MP com georeferência automática (Oregon 550 e 550t)
• Bússola electrónica de 3 eixos compensada e altímetro barométrico
• Entrada USB de alta velocidade
• Receptor GPS de alta sensibilidade com HotFix™ para uma melhor recepção de satélites e performance
• 850MB de memória interna para informação de mapas e fotos
• Pré-programado com o mapa topográfico europeu a uma escala de 1:100.000 (450t e 550t)
• Mapa base interno de elevação digital (450 e 550)
• À prova de água (IPX7)
• Entrada de cartas MiscroSD™ para leitura de mapas opcionais e armazenamento de dados
• Troca via wireless de informações entre equipamentos (rotas, percursos, pontos de utilizador, geocaches)
• Interface USB e NMEA 0183

EMBALAGEM INCLUI

Oregon
Cabo USB e Mosquetão
2 pilhas AA NiMH com carregador de bateria (apenas no 550t)
Manual de utilização em CD e de iniciação rápido

Dimensões
Peso

Autonomia
Bateria

Ecrã

Características

Alta 
sensibilidade

Bússola 
electrónica

À prova de 
água

Altímetro 
Barométrico

Ligação 
ao PC

Memória 
expansível

Indicações 
de mudança 
de direcção

Câmara
fotográfica

6.9(L) x 15.7(A) x 3.0(P) cm
Vida da bateria prolongada (18horas) 2AA
218g com 2 baterias AA

• Antena de alta sensibilidade 
• Completamente submersível, flutua
• Base de dados marítima com ajudas à navegação, 
bóias e faróis
• 2048 pontos de trajecto
• 500 pontos com nome e símbolo gráfico
• 50 rotas reversíveis com 50 pontos cada
• Computador de viagem
• Software em português

EMBALAGEM INCLUI

GPS 72H
Pega de pulso
Manual do utilizador

Dimensões
Autonomia

Peso

Características

GPS 72H 
Ref: 010-00840-01

Alta 
sensibilidade

À prova de 
água

GPS 72H
Ref: 010-008

Este robusto e portátil equipamento à prova de água apresenta um receptor GPS de alta sensibilidade, capacidade WAAS/EGNOS e um 
interface USB. O GPS 72H é incrivelmente simples de usar e se o deixar cair na água ele flutua.

O GPS 72H é a próxima geração de uma longa linha de equipamentos de navegação portáteis com provas dadas no mercado. Com base 
no GPS 72, o 72H incorpora várias novas características tornando-o no equipamento de entrada de gama de equipamentos portáteis.

O 72H oferece agora um receptor GPS de alta sensibilidade para uma melhor recepção mesmo sob condições adversas. Permite ligação 
USB tornando a sua actualização mais fácil usando um PC e ligação internet. 
Este equipamento herda a robustez que caracteriza a sua família e tem teclas MOB (Man Over Board) GOTO dedicadas com os modelos 
anteriores. É um dos equipamentos GPS mais fáceis de usar no mercado actualmente e flutua, assegurando que mesmo caindo à água 
continua durante vários anos a funcionar sem problemas.
Inteligentemente desenhado, o GPS 72H é um equipamento portátil, perfeito para as aventuras no mar ou mesmo em terra.    

Oregon 450 
Ref: 010-00697-40

Oregon 450t 
Ref: 010-00697-42

Oregon 550 
Ref: 010-00697-10

Oregon 550t 
Ref: 010-00697-18


