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SonicHub™ Marine Audio Server

Az új Lowrance X-4 könnyen kezelhető, jó teljesítményű és szép felbontású halradarcsalád, melyhez fantasztikusan 
alacsony áron juthat hozzá. A új X-4-esek a korábban közkedvelt Eagle Cuda 300 és Fisheasy 245 DS 2011-es változatai 
a Lowrance márkanév alatt.
Az X-4 Pro 83/200 kHz duál jeladós halradar optimális teljesítményt nyújt sekély és mély vízben egyaránt. Sekélyvízi 
képességei miatt Balatoni horgászatra kifejezetten ajánljuk. Rendkívül egyszerű angol nyelvű menüje van, és részletes 
magyar használati utasítást adunk hozzá.

X-4 család

• Szuper, napfénynél is jól látható 240 x 160 pixel felbontású,10.2 cm (4") átmérőjű  Film SuperTwist             
  LCD kijelző
• ASP™, GRAYLINE®, Fish I.D.™ halszimbólum, FishTrack™ halmélység jelzés,
• szigetelt és vízálló ház, 
• beépített vízhőfok jeladó
• háttérmemória a saját beállítások megőrzéséhez,
• Gyors képfrissítés 
• 12 V tápigény
• 1 év teljeskörű gyári garancia

Lowrance X-4 és X-4 PT hordozható
• 200 kHz Skimmer® jeladó,   
• 60º fokos halkereső pásztázás,
• Lowrance X-4 PT: Porta-Power Pack hordozható tartótáskával  és a ceruzaelemmel működő 
tapadó-korongos 200 kHz Skimmer® jeladóval érkezik (a csomag az elemet nem tartalmazza).

Lowrance X-4 Pro
• Duál 83/200 kHz jeladó a pontos halkereséshez a sekély víztől a 244 m mélységig
• akár 120º fokos halfelderítő letapogatás

Fő jellemzők

*Az aktuális mélységmérés a jeladó beállításaitól, fenékszerekezettől és a vízminőségtől is függ. Minden jeladó mélyebbre 
"lát" édesvízben, mint sósvízben.

Szórakozás a hajón!  A SonicHub™, a világ első marine audio szervere (HUB és dokkoló), melyet a Lowrance HDS nagy 
felbontású vízálló 5-7-8-10"-os multifunkciós kijelzőiről lehet vezérelni. Felszerelése egyszerű, és könnyen csatlakoztatható 
a HDS-hez az NMEA2000 hálózaton keresztül. (NMEA2000 Starter Kit szükséges!)

Rock Your Boat™

• Élvezze a tiszta és hangos zenét az Apple    
  iPod, iPhone és iTouch-on vagy USB Pendrive-on (MP3) keresztül ! 
• különböző adapterek az adathordozók számára,
• beépített AM/FM rádió
• a HDS-hez teljesen integrálható audio rendszer   (az NMEA2000 hálózaton át)
• a zenekiválasztás, lejátszás, hangerő-szabályozás, a HDS képernyőjéről            
  vezérelhető, 
• 4db 50W-os hangszórót tud egyszerre kezelni
• teljesen vízálló, kültéri dokkoló
• mélynyomóláda csatlakoztatható
• A csomag 2 db kétutas 6.5" 50W-os, robusztus, hajós hangszórót tartalmaz.

Fő jellemzők
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Magyar importőr:

iPod Media felületaudio vezérlés


