
GARMIN DRIVE™ 51/61 GARMIN DRIVESMART™ 51/61 GARMIN DRIVEASSIST™ 51 GARMIN DRIVELUXE™ 51
Ekrāna izmērs 5” vai 6” 5” vai 6.95” edge-to-edge 5” 5”

Ekrāna veids rezistīvs, skārienjūtīgs pinch-to-zoom, kapacitīvs, skārienjutīgs

Ekrāns ar divējādu novietojumu (horizontāli/vertikāli) • tikai 5” automātiski

JAUNUMS! Lifetime Live Traffic, izmantojot 
Smartphone Link  (LMT-S modeļos)

• • • •

Lifetime Digital Traffic digitālā satiksmes 
informācija (LMT-D modeļos)

• • •

JAUNUMS! Reālā laika informācija par stāvvietām1 • • • •

Bezmaksas karšu atjauninājumi2 • • • •

JAUNUMS! TripAdvisor® interešu punkti ceļojumiem • • • •

Brīdinājumi autovadītājam • • • •

Up Ahead funkcija ar attālumiem • • • •

Maršruta pielāgošana, izmantojot ieteicamās 
pilsētas/ceļus

• • • •

Miljoniem Foursquare® interešu punktu • • • •

Garmin Real Directions™ norāžu sistēma • • • •

Krustojumu pārskats • Bird’s Eye & photoReal Bird’s Eye & photoReal Bird’s Eye & photoReal

Pareizās braukšanas joslas asistents • Active Lane Guidance 
ar norādēm balsī

Active Lane Guidance 
ar norādēm balsī

Active Lane Guidance 
ar norādēm balsī

JAUNUMS! Live Track funkcija • • • •

Darbojas ar Garmin BC™ 30 bezvadu 
aizmugurējā skata kameru

• • • •

Viedie ziņojumi1 • • •

JAUNUMS! Wi-Fi® viegliem atjauninājumiem • • •

Brīvroku zvani3 • • •

Balss aktivizēta navigācija (tikai pilnas EU modeļos) • • •

JAUNUMS! Negadījuma ziņojumi • •

Iebūvēts videoreģistrators •

Priekšējās sadursmes brīdinājumi, Izslīdes 
no joslas brīdinājumi u.c.

•

Magnētisks stiprinājums •

Elegants un kompakts metāla korpuss  •

1- Lai saņemtu reālā laika pakalpojumus un viedos ziņojumus savā navigatorā, jums ir jālejupielādē bezmaksas Smartphone Link lietotne savā viedtālrunī. Var tikt pielāgotas lietotāja datu plāna izmaksas. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu 
nodrošinātāju, lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu pakalpojumu plāna datiem un viesabonēšanas izmaksām. Nepieciešams atsevišķi iegādājams Bluetooth® atbalstošs viedtālrunis.  2- Bezmaksas karšu atjauninājumi ierīces mūža garumā ļauj 
jums saņemt karšu atjauninājumus 1 ierīcei tās lietderīgās darbības laikā, kad šādi atjauninājumi ir pieejami no Garmin puses, vai, kamēr Garmin saņem karšu datus no trešās puses piegādātāja, atkarībā, kurš no noteikumiem izpildās ātrāk. 
Plašāka informācija par saistošajiem noteikumiem ir pieejama www.garmin.lv/atbalsts2/lmt. 3- Nepieciešams atsevišķi iegādājams Bluetooth® atbalstošs viedtālrunis. 
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Dzelzceļa pārbrauktuves,  
ātruma ierobežojumi, 

brīdinājumi par nogurumu 
u.c.

BRĪDINĀJUMI 
AUTOVADĪTĀJAM

pinch-to-zoom, kapacitīvs, skārienjutīgs pinch-to-zoom, kapacitīvs, skārienjutīgs

•




