Oregon 700, 750, 750t
®

Oregon 700, 750 och 750t är mångsidiga och robusta handburna enheter med GPS och
GLONASS-mottagning som visar vägen på ditt nästa utomhusäventyr med förbättrad
satellitmottagning på utmanande platser långt bort från civilisationen. Andra fördelar
är stöd för Connect IQ som gör att du kan anpassa dina datafält, Geocaching Live
och utvidgad trådlös uppkoppling (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®), 3-axlad kompass med
barometrisk höjdmätare, vändbar 3” touchskärm och mycket mer. 750 och 750t har en
kraftfull 8 megapixel-kamera med autofokus. 750t är dessutom förprogrammerad med
TopoActive-karta över Europa.

HUVUDFUNKTIONER
NYHET Antenn i ny design

NYHET Utvidgad trådlös

Fånga ögonblicket

Dubbelt batterisystem

Ger bättre mottagning och positionering.

uppkoppling

8MP kamera med autofokus och LED
blixt/lampa (750, 750t).

Använd 2 AA-batterier eller NiMH
uppladdningsbart batteripack.

GPS och GLONASS

Dela trådlöst

Högkänslig GPS och GLONASS
satellitmottagning ger bättre position och
spårning i krävande terräng än enbart
GPS.

Dela trådlöst med dig av rutter, spår,
waypoints och geocacher med andra
kompatibla handburna enheter från
Garmin.

ABC-sensorer

Garmin BaseCamp™

Förenklat gränssnitt över menyn för
multiaktiviteter - inklusive klättring,
vandring, jakt, cykling, geocaching, fiske
och ännu mer.

Ladda trådlöst ner och uppdatera med
ny mjukvara, ta emot smartaviseringar1,
ladda upp dina äventyr till vårt
community Garmin Connect™, dela din
position via LiveTrack, dina geocachefynd
via Wi-Fi® eller smartphone1.

NYHET Geocaching Live

NYHET Se dina omgivningar

Integrering med Geocaching.com gör det
enkelt att hitta och ladda ner de cacher
du vill – även då du redan är ute genom
att använda enheten tillsammans med din
ihopparade smartphone1.

1 års prenumeration2 på BirdsEye™
Satellite Imagery ingår och gör att du kan
se terrängen runt omkring dig.

NYHET Aktivitetsprofiler

Kompatibel med Connect IQ för
anpassning av datafält.

NYHET Round Trip Routing
Ger dig tre olika rutter att välja mellan
för att vandra eller cykla baserat på din
startposition och hur lång du vill att
rutten ska vara.

GEOCACHING LIVE

NYHET Active Weather
Stöd finns för Active Weather3
väderutsikter och animerade väderutsikter
med väderradarbild på kartsidan.

NYHET Connect IQ
™

Touchskärm
3” vändbar touchskärm som fungerar
utmärkt även i starkt solljus.

3-axlad lutningskompenserad kompass
med accelerometer och barometrisk
höjdmätare.

Kompatibel med den kostnadsfria
programvaran Garmin BaseCamp™, som
hjälper dig se och organisera dina kartor,
waypoints, rutter och spår.

Förprogrammerad karta
Samtliga modeller har en
förprogrammerad baskarta. 750t har
en förinstallerad TopoActive-karta över
Europa med kostnadsfria uppdateringar.

Expanderbart minne
Plats för microSD™-kort ger möjlighet till
fler kartor ach datalagring.

ACTIVE WEATHER

ELEKTRONISK
KOMPASS

BAROMETRISK
HÖJDMÄTARE

Framtagen för utomhusbruk

Tålig, robust och vattentät enligt IPX74.

ActiveRouting
Anpassa ruttberäkningen5 för olika
aktivitetsprofiler, såsom vandring,
turcykling och mountainbiking.

8MP KAMERA
(750, 750t)

FRITIDSKARTA EUROPA
(750t)

FÖRPACKNINGSINFORMATION

PRODUKTVARIATIONER
I förpackningen:

Art. nr

EAN

Rek. ca
pris

Oregon 700

010-01672-01 753759163402 4 799 kr

Enhetens mått (BxHxD)

13.7 x 17.6 x 5.3 cm

Oregon® 700, USB-kabel, karbinhake, snabbstartsguide
Oregon 750
010-01672-23 753759163426 5 899 kr
Oregon 750, uppladdningsbart batteripack, USB-kabel, 220V-adapter, karbinhake, snabbstartsguide
Oregon 750t TopoActive-karta Europa
010-01672-31 753759161217 6 399 kr

Förpackningens vikt

010-01672-01/-02 = 362.9 g
010-01672-23/-24/-31/-32 = 453.6 g

Oregon 750t, Förprogrammerad TopoActive-karta över Europa, uppladdningsbart
batteripack, USB-kabel, 220V-adapter, karbinhake, snabbstartsguide
SPRÅK PÅ FÖRPACKNINGEN
VÄSTEUROPA: Engelska, franska, italienska, tyska, spanska, portugisiska
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Antal per kartong

20 st

Kartongens mått (BxHxD)

38.1 x 31.5 x 30.5 cm

Kartongens vikt

010-01672-01 /-02 = 9.1 kg
010-01672-23/-24/-31/-32 = 10.9 kg

Oregon® 700, 750, 750t

SPECIFIKATIONER

PRODUKTJÄMFÖRELSE
Oregon 700

Oregon 750

Oregon 750t

3” vändbar touchskärm i färg som fungerar
utmärkt i solljus

•

•

•

Baskarta över hela världen med skuggad relief

•

•

BirdsEye™ Satellite Imagery
(1 års prenumeration)2

•

•

Enhetens mått (BxHxD)

6.1 x 11.4 x 3.3 cm

Vikt

209.8 g med batterier

•

Skärmstorlek (BxHxD)

1.5” x 2.5” / 3.8 x 6.3 cm;
3” diag. / 7.6 cm

•

Skärmupplösning

240 x 400 pixlar

Batteri

Uppladdningsbart NiMH (ingår i 750,
750t) eller 2 AA-batterier (ingår ej);
NiMH eller Lithium rekommenderas

Batteritid

Upp till 16 timmar
(uppladdningsbart & AA-batterier)

Högkänslig GPS-mottagare med HotFix® och
stöd för GLONASS

•

•

•

Geocaching Live

•

•

•

Active Weather3

•

•

•

Vattenklassning

IPX74

Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®

•

•

•

Trådlös uppkoppling

Wi-Fi®, Bluetooth® och ANT+®

IPX7 vattenklassning 4

•

•

•

Gränssnitt

Elektronisk kompass

•

•

•

Höghastighets-USB och
kompatibel med NMEA 0183

Accepterar datakort

Barometrisk höjdmätare

•

•

•

microSD™ -kort upp till 32GB
(ingår ej)

Connect IQ™

•

•

•

Waypoints

10 000

Uppladdningsbart NiMH batteripack ingår.

•

•

Rutter

250

Spårlogg

20 000 punkter, 250 sparade spår

220V-adapter ingår

•

•

8MP-kamera med autofokus och LED blixt/ljus

•

•

Förprogrammerad fritidskarta över Europa

•

TILLBEHÖR

Art. nr: 010-11023-00

EAN: 753759074654

Art. nr: 010-10851-11

EAN: 753759081829

Art. nr: 010-11874-00

EAN: 753759991203

Art. nr: 010-11092-30

CYKELFÄSTE

SPÄNNINGSKABEL MED CIGGADAPTER

NiMH BATTERIPACK

TEMPE

Rek. ca pris: 145 kr

Rek. ca pris: 245 kr

Rek. ca pris: 245 kr

Rek. ca pris: 295 kr

Ha koll på hur det går med träningen via
din handburna enhet som du fäster i detta
cykelfäste.

Använd bilens 12V-uttag för att
strömförsörja din Garmin-enhet och spara
batteritid. Innehåller en 1.5-amp utbytbar
säkring.

Uppladdningsbart batteripack — enklare än
att använda två AA-batterier. Detta NiMH
batteripack kan laddas via din Oregon-enhet.

EAN: 753759993122

™

För trådlöst över temperaturdata med
denna externa sensor som du fästerpå din
väska, jacka eller sko.

FÖRVARINGSVÄSKA

010-10117-03

753759082307

145 kr

Skydda din enhet med en förvaringsväska i svart nylon.

BÄLTESCLIP

010-11022-10

753759093662

95 kr

Ha din Oregon-GPS nära till hands med detta bältesclip.

FÄSTREM TILL RYGGSÄCK

010-11855-00

753759990138

185 kr

Perfekt för situationer som kräver att du har händerna fria.

SUGKOPPSFÄSTE & CIGGADAPTER

010-10851-10

753759082277

495 kr

Förvandla din kompatibla enhet till en bil-gps med detta kit.

FÄSTE FÖR PLAN YTA

010-11031-00

753759075880

295 kr

Fäst på en plan yta för att kunna se bättre. Skruvar ingår ej.

FRIKTIONSFÄSTE FÖR BIL

010-11602-00

753759975463

375 kr

Sätt din enhet på instrumentbrädan för att enklare navigera medan du kör med detta friktionsfäste.

HANDLEDSREM

010-11733-00

753759980283

125 kr

Fäst din enhet i denna handledsrem och bär runt halsen så att du kan ha händerna fria och ändå ha
din enhet nära till hands.

FÖRVARINGSVÄSKA
MED HÅRT SKAL

010-10850-20

753759082925

295 kr

Skydda din enhet med en förvaringsväska med hårt skal.

SERIELL DATA/SPÄNNINGSKABEL

010-11131-01

753759995799

239 kr

Anslut din Oregon till en elektronisk enhet för att överföra hastighets- och positionsdata. Du kan
också använda kabeln för att strömförsörja din enhet.

USB-KABEL

010-10723-01

753759052973

65 kr

Överför data mellan din enhet och dator. Kan också användas för strömförsörjning.

CHIRP™

010-11092-20

753759969820

245 kr

Chirp är en trådlös beacon speciellt framtagen för geocaching-äventyr.

FÖRVARINGSVÄSKA OCH FÄSTEN

010-11853-00

753759990114

185 kr

Perfekt lösning för att hålla din handenhet i säkert förvar. Innehåller cykelfäste, universalfäste och
förvaringsväska.

Besök Garmin.se för en komplett lista över tillbehör
1 Då den paras med en kompatibel smartphone; se Garmin.com/ble för en lista över kompatibla enheter. 2- 1 års prenumeration på BirdsEye™ Satellite Imagery (nedladdning av mjukvara krävs). Använd BirdsEye™ Satellite Imagery-prenumerationen
tillsammans med BaseCamp™ för att föra över ett obegränsat antal högupplösta satellitbilder under prenumerationstiden som ingår 1 år. Då bilderna har integrerats i enheten kan du komma åt dem då du behöver – även efter att tiden för prenumerationen har gått ut.. Ytterligare BirdsEye™ Satellite Imagery-prenumeration kan tecknas på www.garmin.com/BirdsEye. 3- Active weather är tillgängligt i Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg,
Schweiz, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Österrike och Slovenien samt delvis täckning i norra Italien. 4- Vattenklassning IPX7 - Står emot oavsiktlig nedsänkning i vatten upp till 1 meter i upp till 30 minuter. Se Garmin.com/waterrating för mer information. 5- Förinstallerad på 750t, ockdå tillgänglig bland kompatibla kartor som kan läggas till.
Ordet Bluetooth®, märket och loggan ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning därav som sker av Garmin sker under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke inom Wi-Fi Alliance.

