
NavIGoN 7310 – NavIGátor ve 3d prostoru
vysoce kvalitní plochý inteligentní displej a pokročilé plánování trasy ve 3d.

inovativní design  
s novým, zvláště plochým 

inteligentním displejem.
Svým nesmírně elegant-

ním vzhledem s plochým 
rámečkem se přístroj  
NAVIGON 7310 před-
stavuje z té nejlepší 

stránky. Díky technologii 
inteligentního displeje 

je napojení zobrazo-
vací plochy s úhlopříč-
kou 4,3“ zcela plynulé  

a harmonické.

Díky funkci City View3D spatří 
Vaši zákazníci to, co je dnes 
již možné: celé ulice se zob-
razí jako trojrozměrný model. 

Díky tomu se mohou snáze zorientovat. 
* v závislosti na dostupnosti mapových materiálů.

Novinka: City View3D.  
Pohyb ve 3. dimenzi. 

Funkce Landmark View3D zob-
razuje vybrané pamětihod-
nosti, jako byste se jich mohli 
dotknout, ve 3D. Příslušný 

objekt se detailně zobrazí v mapě. Vypa-
dá to fantasticky a navíc to pomáhá při 
orientaci v neznámém prostředí. 

Landmark View3D.  
Krása na dosah.

›    NAVIGON 7310 
(EAN: 4 020907 01080 9;  
Č. výr.: B09020701)

Tak Vaši zákazníci rychleji 
naleznou správnou cestou:  
Realistické zobrazení okolí 
s výškovými rozdíly zajišťuje 

rychlý přehled a lepší rozpoznání trasy a 
krajinných útvarů.

Panorama View3D.  
Pro lepší přehled.

4,3“

U modelu 7310 je již v ceně: 
Reality View Pro. 
Dosud nevídané realistické 3D 
zobrazení více než 4000 dálničních 
křížení a všech dálničních výjezdů 
v Evropě.

Průvodce jízdními pruhy Pro. 
Pro správné a včasné zařazení  
ve složitých dopravních situacích 
se přehledně zobrazují jízdní 
pruhy a jejich další průběh.



NAVIGON 7310 se 
službou FreshMaps

›  Po dobu 24 měsíců každý kvartál 
pravidelná plnohodnotná aktualizace 
map za sníženou cenu (80 % sleva:  
19,95 € namísto 99,– €).

›   Pravidelná kontrola a automatické 
upozornění při poskytnutí nových map 
ke stažení a pohodlná aktualizace 
prostřednictvím počítače.

Aktualizace FreshMaps: Snáze, rychleji a 
bezpečněji to už nejde.

PNA – NAVIGON 7310

Příručka v paměti přístroje

Držák

Mapové materiály pro Evropu  
v interní paměti

Stručný návod

Kabel USB

 Nabíjecí kabel do vozidla 
s integrovanou anténou TMC

PIN Protection Sticker

Obsah balení:

›  inteligentní parkování. Před příjezdem 
do cíle ukáže s dostatečným předstihem 
nejbližší možnosti parkování, které lze 
jedním klepnutím zvolit jako cíl.

›   moje trasy. Funkce Moje trasy vypočte 
nejlepší trasu na základě individuálního 
stylu jízdy, denní doby a dne v týdnu. 
Poté jsou nabídnuty až tři volitelné trasy. 
Individuální trasu si lze zvolit ručně.  

›  Pomoc pro případy nouze. V případě 
nouze zobrazí nejbližší čerpací stanice, 
policejní služebny, nemocnice aj.

›  oblíbené položky na mapě. Osobní 
oblíbené položky lze zobrazit na mapě 
jako body zájmu. Tak lze mít svá oblíbená 
místa stále na očích.

›  tmc. Včasná dopravní hlášení a nový vý-
počet trasy prostřednictvím antény TMC 
integrované v nabíjecím kabelu.

›   informace o radarových kontrolách*. 
Grafické i zvukové upozornění na pevně 
instalované radary po celé Evropě.

›  myreport. Vaši zákazníci informují o pří-
padných nedostatcích na mapách nebo 
instalovaných radarech a neustále  
tím vylepšují kvalitu map.

›   bluetooth handsfree a stažení telefonního 
seznamu do přístroje NAVIGON 7310.

›  40 zemí evropy je integrováno.
›  záruka aktuálnosti map. Bezplatné  

aktualizace map v prvních 30 dnech.
›  vestavěná paměť 4 GB rozšiřitelná  

pomocí slotu pro karty Micro SD.
›  Zkrácené čekací doby a bezodkladný 

výpočet trasy díky rychlé lokalizaci GPs.
›  spořič displeje určený pro vystavení 

v prodejně zobrazuje reklamní kampaně 
a informace o výbavě.

Více funkcí pro ještě více argumentů na podporu prodeje.
To Vaše zákazníky definitivně přesvědčí: Další vlastnosti přístroje NAVIGON 7310.

Prodávejte více: Příslušenství pro zvýšení obratu.
Vhodné příslušenství pro přístroj NAVIGON 7310 doplňuje nabídku pro Vaše zákazníky.

›   Síťový nabíjecí kabel  
(EAN: 4 020907 00873 8;  
Č. výr.: A02000005)

›  Stylový nabíjecí kabel do vozidla 
s integrovanou anténou TMC  
(EAN: 4 020907 01048 9;  
Č. výr.: A02000042)  

›  Brašna Navi  
(EAN: 4 020907 01050 2;  
Č. výr.: A02000044)

NAVIGON Sync. Software

›  Standardní držák do vozidla  
(EAN: 4 020907 00989 6;  
Č. výr.: A02000035)

›   Kolébky pro standardní držák do vozidla 
(EAN: 4 020907 00987 2;  
Č. výr.: A02000033)

›   Aktivační karta služby FreshMaps  
(EAN: 4 020907 00982 7;  
Č. výr.: A02000029)

›  Aktualizační mapa informací 
o radarových kontrolách 
(EAN: 4 020907 00983 4;  
Č. výr.: A02000030)

›   Stylový držák do vozidla 
(EAN: 4 020907 00988 9; 
Č. výr.: A02000034)

Text-to-Speech*.  
Poslechněte si, kudy vede cesta.

Díky funkci Text-to-Speech nebude pozornost Vašich zákazníků odváděna od 
řízení, takže se budou moci zcela soustředit na dění na silnici. Na vzdálenosti, 
názvy ulic a výjezdy před odbočováním budou jasně a zřetelně upozorněni 
hlasem. 

* Dostupné v následujících jazycích: německy, dánsky, anglicky, francouzsky, italsky, holandsky, švédsky, španělsky. 

Novinka: Profesionální hlasové ovládání*.  
Zadávání příkazů hlasem.

Tak se pozornost soustředí vždy jen na řízení: Kromě integrovaného zadávání 
cíle hlasem lze nyní hlasově zadávat i mnoho příkazů a ovládat nejdůležitější 
funkce. Příklad: hlasitost hlasového výstupu lze snadno nastavovat pouhým 
„hlasitěji“ nebo „tišeji“. Díky tomu se pozornost řidiče tolik nerozptyluje a tím 

se zvyšuje bezpečnost.
* Dostupné v následujících jazycích: německy, dánsky, anglicky, francouzsky, italsky, holandsky, švédsky, španělsky.

Fresh 
NAVIGON Maps
Updates you can trust.

*  Není dostupné ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Výstraha před radary je ve 
výchozím nastavení deaktivována a musí ji aktivovat sám uživatel.




