Idealna podróż, każdym razem

Mio 268+ zostałzaprojektowany w celu usprawniania podróży. Bez
instalowania – starczy wsadzić kartę SD z mapami Polski do
stanowiska.
Mio Map CE oprogamowani navigacji jest bazowane na Navigon Mobile Navigator 4.
Przyjazny interfejs, z ekranem dotykowym i przyciskami, zostałstworzony z poczuciem
prostoty obsł
ugi. Wybierz miasto, drogę
i pozwól Mio 268+ poprowadrićcię gdzie
ządasz. Za jednym dotykiem Mio 268+
znajduje najszybsza droge do domu.
Czyste instrukcje wizualne i audio
zakręt za zakrętem powoduja że twoja
podró z bedzie przebiegaćtak ł
atwo
jak tylko się da. Mio 268+ znajduje
także hotele, stacje benz., itp.
I jeśli wybierasz sięw dł
uższąpodróż
Mio 268+ pomoże zadlanowaćja
z wyprzedzeniem.
Muzyka dla ywoich uszu
Kiedy nie-używasz navigatora Mio 268+, możesz użyćgo do stuchania swozej ulubionej
muzyki. Odtwarzacz MP3 wbudowany musisz tylko wsadzićkartęSD lub MMC ze swoimi
MP3.
Zawsze z tobągdzie kolwiek byśpodążał
Gdziekolwiek byśjechal, autostradąlub po mieście, Mio 268+ dostraczy cie tam gdzie
musisz być. Idealny do samochodu, tak samo efektywny gdy podróżujesz na pieszo, na
rowerze albo na motorze.
W Mio 268 box:
Karta SD 512 z mapą, tadowarka samochodowa,
zachodnia Europa (27 kraii) na CD, uchwyt
samochodowy, adapter AC, kabel USB + antena.
Chcesz więcej GO w jednej paczce?

Opcja: odbiornik TMC

Informacje o ruchu ulicznym
Speedcam i POI
POLSKA, CZECHY, SŁ
OWACJA,...
Kontakty Outlook
Nawigator terenowy

Mio 269
Mio 269 bierze poważnie ruchliwość: 13,2 miliona kilometrów dróg zpakowanych w
lśniącą, gł
adkąpł
askęz w peł
ní zintegrowanym gps-em. I waga trochęponad 200 gram
nie doda dużo więcej dotwojej torby podróżnej, upewniając się , że znajdziesz drogę
gdziekolwiek pojedziesz. Wzięcie twojego Mio 269 z tobą na spacer do obcym mieście
nie stworzy problemu – naprawde pasuje do twojej kieszeni, nie będzie wypadałani
wystawałz twojego ubranią.
Wyjątkowa wartość
Mio 269 prychodzi z bogato wyposażonym zestawem: wszystko co potrzebujesz do nawigacji z
samochodem lub bez. Kilka dodatków jest wł
ączonych w zestaw – sł
uchawki, adapter AC z
wymiennymi wtyczkami, futerał
, pilot, uchwyt rowerowy.
Muzyka dla twoich uszu
Kiedy nie używasz swojego Mio 269 do nawigacji możesz sł
uchaćna nim swojej ulubionej muzyki.
Oprogramowanie player-a MP3 jest prawie zainstalowane i 500Mb na zmagazynowanie twoich
ulubionych MP3 – to jest osiem godzin muziki.
Z tobągdziekolwiek byśniebył
Jedziesz autostradąw Angli lub rowerem wiejskądrogąna poł
udniu Francji, Mio 269 dopilnuje byś
niezboczyłz niej. Dzięki swojej dużej baterii, Mio 269 poprowadzi nawigacjęprzez 4-5 godziny na
jednym ł
adowaniu.

W pudeł
ku...
Mio 269 z mapami Europy (Navigon) –
27 kraji europejskich zainstalowanych
na
dysky
twardym
2.5Gb
HDD,
ł
adowarka,
uchwyt
samochodowy,
adapter AC, kabel USB + darmowa
zewnę
trzna
antena,
pilot,
uchwyt
rowerowy,
sł
uchawki
do
MP3,
luksusowy futerał
.
Chcesz więcej GO w jednej paczce?
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Przeglądarka zdjęć
TMC informacja o korkach
Synchronizacja z Outlook
Więcej map, więcej języków
Fotokamery
Mio map V.2.0

Wspierany 16-toma językami
Instrucje i obsł
uga: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, wł
oski, holenderski,
szwedzki, duński, portugalski, finlandzki,
norweski, czeski, grecki, turecki, polski.

27

kraji

będzie

wspartych:

Andorra, Anglia, Austria, Belgia, Czechy,
Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja,
Holandia, Irlandia, Lichtensztain, Luxemburg,
Monaco,
Niemcy,
Norwegia,
Polska,
Portugalia, San Marino, Sł
owacja, Szwecja,
Szwajcaria, Watykan, Węgry, Wł
ochy

Wsparcie TMC dla informacji o korkach
ulicznych poprzez używanie darmowych fal
radiowych FM.
Odbiornik TMC
będzie
dostępny oddzielnie. Moż
liwoś
ć uniknięcia
korków ulicznych.

Darmowe oprogramowanie dla każdego nowego Mio 268 lub 269 na mio-tech.be

