
Mark & Elite DSI család

Világújdonságnak számító lefelé pásztázó modellek verhetetlenül alacsony 
áron!
Az új, 2011-es DSI lefelé pásztázó szerkezetvizsgálós modellekkel még 
pontosabb képet kapunk a víz alatti világról. Könnyedén 
megkülönböztethető velük a szikla, a homokpad és a növényzet, sőt a 
ragadozó- és csalihal is.  A hajó alatti területről szinte 3-dimenziós, részletes 
képet adnak!   A letapogatás egy széles, de szűkebb sávban történik.
A hagyományos szonárok  halsarlós és halszimbólumos ábrái helyett ezek a 
készülékek a hal tényleges kontúrjait mutatják.  A hal méretétől és a
letapogatás irányától függően ez lehet kis folt vagy szinte kép. 

DownScan Imaging™ lefelé pásztázó, magyar menüs szonár

A hagyományos szonár és a DSI letapogatási szögei Elite-5 DSI Elite-5x DSI Mark-5x DSIMark-5x DSI hordozható

Elite  DSI széria
• 4000 W-es Ptp DSI jeladó
• 5” SolarMAX™ 256-színű TFT 480x480 
  pixeles kijelző
• Gyors kijelző fel- és leszerelhetőség 
• TrackBack™ képvisszatekerés

Mark  DSI Series
• 4000 W-es PtP DSI jeladó
• 5” Super twist monochrome 16 szürke   
  árnyalatos   480x480 pixeles kijelző
• Gyors kijelző fel- és leszerelhetőség 
• TrackBack™ képvisszatekerés

Típusok:
Mark-5 DSI: csak DSi szonár, fekete-fehér
Elite-5X DSI: csak DSI szonár, színes
Elite-5 DSI: kombinált DSI szonár+ GSP, színes

Fő jellemzők

Az olasz Navionics a világ legnagyobb vízi térképeket gyártó cége, mely a Navico termékeivel is kompatibilis. A térképek a 
Lowrance esetében általában SD (HDS típushoz),  ill. micro SD kártyán (Elite típushoz) kaphatóak. 
A Navionics térképek 4 fajtában kaphatóak: PLATINUM+™, PLATINUM™, GOLD™ és CLASSIC™.

Térképek

Új GOLD SMALL térképek

Kis területeket lefedő, internetről �zetősen letölthető térképek. 
A térképeket a Navionics kereskedő le tudja Önnek tölteni 
(pl.Maritime Hajósbolt).

GOLD térképek

A legnépszerűbbek a hajósok és horgászok körében a 2-dimenziós 
Gold, nagy területeket lefedő standard térképek. Tartalmazzák az 
ár/apály információkat, kikötőket, szervízpontokat, hajózási 
útvonalakat és még sok mást. Kíválóan alkalmasak az útvonalak 
előre megtervezésére is akár az otthoni számítógépen (Navionics 
kártyaolvasó szükséges!) . 
Magyarországról jelenleg a Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó és 
Fertő-tó érhető el GOLD verzióban .

PLATINUM+ térképek

A legkíválóbb Platinum+ tengeri  térképek a GOLD térképek 
szolgáltatásain túl tartalmaznak panorámafotókat kikötőkről, 
3D/2D nézetet műholdképekkel, kikötőadatokat, sok POI-t és 
horgászoknak való információt.
2011-től a vásárlástól számított egy éven át ingyenesen frissítheti 
Gold és Platinum térképét a Navionics Webstore-on keresztül.

Magyar-szlovák Duna digitális hajózási térkép kapható a Lowrance készülékekhez!


