
Navigacijska naprava Garmin dēzl™ LGV 1000 je popolna spremljevalka za voznike tovornih 
vozil, opremljena z velikim, preglednim zaslonom na dotik, ki ga lahko uporabljate v ležečem 
ali pokončnem položaju. Z njo lahko načrtujete pot, prilagojeno velikosti in masi vašega 
tovornjaka, na poti poiščete tovornjakom prijazna parkirišča in priljubljena postajališča, na 
cilju pa možne lokacije za natovarjanje ali skladišča. S koristnimi obvestili potujte brez težav 
in se izognite težavnim nadvozom, ostrim ovinkom in strmim naklonom. Napravo lahko 
upravljate glasovno, da bodo vaše roke vedno varno na volanu, pogled pa na cesti. 
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Garmin d zl™ LGV 1000            10"
navigacijska naprava za tovorna vozila

 Glavne prednosti navigacijske naprave Garmin dēzlTM LGV 1000  
so pregleden 10-palčni zaslon, načrtovanje poti po meri vozila, 
enostavno in varno upravljanje tudi v slovenskem jeziku, podpora 
vozniku za udobna in varna potovanja, enostavni in pregledni 
zemljevidi visoke kakovosti ter opcijska oprema za še lažjo uporabo.

583,60
+DDV

Lastnosti naprave
Zaslon: 10“ / 216 x 135 mm, širokokotni IPS, barvni TFT, on-cell kapacitvni zaslon, 1280 x 800 px, ležeče ali pokončno
Velikost naprave: (š) 245 x (v) 154 x (g) 21 mm, 534 g
Podpora za SD kartice: microSD™ (kartice na prodaj ločeno)
Baterija: polnilna Li-ion, avtonomija do 2h
Možnosti namestitve: napajalni magnetni nosilec z vakuumskim prijemalom, nosilec za pritrditev z vijaki ter vmesnik 
s kroglico in ploščo AMPS

Pokončni ali ležeči pogled • Truck Parking Europe • načrtovanje poti po meri tovornjaka • priljubljene poti • pregled 
poti • usmerjanje za nakladalno-razkladalna območja • opozorila za voznika (klanci, ovinki, nadvozi, ...) • program za 
pametne telefone Garmin Drive™ za cene goriva, vreme ali promet v živo • Wi Fi ® za posodobitve • glasovni pomočnik 
OK Garmin • podpora za Garmin kamere za vzvratno vožnjo in druge združljive kamere • hitrostne omejitve • imenik 
storitev za tovornjake • Bluetooth® prostoročno telefoniranje • pametna obvestila • TripAdvisor® • stanje pred vami s 
cestnimi znaki • zgodovina servisov • avdio line out priključek • podrobni zemljevidi Evrope • digitalni sprejem prometnih 
informacij • preprosto načrtovanje postankov



Taho Center
Andrej Vodenik s.p.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Odobrena delavnica  
za tahografe
Gaji 44
SI-3000 Celje

051 415 276 
info@tahocenter.si

tahocenter.si 

Zemljevidi
Družba Garmin ponosno uporablja zemljevide  
družbe HERE, ki zagotavlja najnovejše, natančne  
in zanesljive zemljevide, saj jim vsak dan doda  
2,7 milijona sprememb. 

Posodabljanje na www.garmin.com/express
S programsko opremo Garmin Express lahko 
prenašate in nameščate najnovejše posodobitve 
zemljevidov in programske opreme za napravo.  
Z najnovejšimi kartografskimi podatki bo naprava  
še naprej izračunavala natančne in učinkovite 
načrtovane poti. Garmin Express je na voljo za 
računalnike Windows in Mac.
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            Garmin  dēzl™ LGV 1000    
       je mogoče uporabljati v ležeči 
ali pokončni postavitvi.

     popolna pokritost
     večina urbanih področij in medmestne povezave
     ni vključeno 

Opomba: S posodobitvami so mogoče spremembe pokritosti.

Načrtovanje poti za tovornjake po meri Opozorila za voznika Pregled načrtovane poti

Truck Parking Europe interesne točke na 
načrtovani poti

Izbira priljubljenih poti za tovornjake Usmerjanje za nakladalno-razkladalna 
območja


