
    GPS-BLUETOOTH-SMART2GO-HOLUX-32

Kompaktowy odbiornik GPS wyposażony w moduł bezprzewodowej komunikacji 
Bluetooth. M1000B stanowi idealne rozwiązanie nawigacyjne dla osób, które większą 
część dnia spędzają w terenie. Odbiornik bazuje na chipsecie MTK MT3318, który 
pozwala ustalić pozycję w oparciu o informacje z 32 satelitów i w czasie rzeczywistym 
przetwarzać odbierany sygnał. M1000B to niewielkie rozmiary, niski pobór energii i bardzo 
dobra czułość (-159 dBm).

Zastosowania:
• nawigacja samochodowa,
• nawigacja morska, 
• Nawigacja na PDA / MDA / GSM,

Specyfikacja:
• chipset MTK MT3318,
• niski pobór energii, 
• równoczesne śledzenie do 32 satelitów, 
• krótki czas lokalizacji, 
• wbudowany demodulator WAAS/EGNOS, 
• Kompatybilny z profilem Bluetooth SPP (Serial Port 

Profile), 
• Zintegrowany akumulator Li-Ion, 
• Nie wymaga zewnętrznego zasilania, 
• Wbudowana antena,
• Wymiary: 43 x 65 x 17.6mm,
• Waga: 50g,
• gwarancja 12 miesięcy

Zestaw zawiera:przewodnik szybkiej instalacji z kartą gwarancyjną, płytę CD ze 
sterownikami, zasilacz samochodowy, baterię, aplikację do map i wyznaczania tras 
„smart2go” - 7-dniową wersję darmową.

Smart2go to oprogramowanie nowego typu, które zmienia mobilne komputery 
multimedialne, smartfony i PDA w lokalne urządzenia do korzystania z map i wyznaczania 
tras z opcją nawigacji. Udostępnia ono bezpłatnie mapy całego świata. Dzięki temu to 
wyjątkowe, hybrydowe rozwiązanie łączy w sobie zalety wbudowanych i zewnętrznych 
urządzeń nawigacyjnych. Mapy i inne materiały lokalne wystarczy załadować raz, a będą 
stale dostępne w urządzeniu.
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Zestaw smart2go zawiera:
• aplikacja smart2go 1.0 dla urządzeń na Symbian: S60 wersja 3, 
• S60 wersja 2.8 i urządzeń bazujących na Windows Mobile 5.0, 
• Map Loader tool 1.1 do szybkiego doładowywania map i głosu, 
• z komputera do urządzeń mobilnych, 
• instrukcja obsługi dla urządzeń na S60 oraz przewodnik szybkiej, 
• instalacji dla Windows Mobile 5.0

Platforma smart2go umożliwia korzystanie z map i wyznaczanie tras w ponad 150 krajach, 
a także pełną nawigację satelitarną w ponad 30 krajach.
Użytkownicy mogą bezpłatnie wyświetlać na mapie swoje położenie, wyszukiwać punkty 
orientacyjne w okolicy oraz wyznaczać do nich trasy. Platforma zawiera ponad 15 
milionów punktów orientacyjnych, dzięki którym można zwiedzić najciekawsze miejsca 
oraz znaleźć najlepsze restauracje i zakwaterowanie. Użytkownicy mogą wybierać 
ulubione lokalizacje i przesyłać je znajomym w wiadomościach multimedialnych lub e-mail, 
a także bezprzewodowo przez Bluetooth albo podczerwień. Przesyłać można również 
fragmenty map i trasy, a także zapisywać zrzuty ekranu z mapami do Galerii w 
urządzeniu. Firmy o znanych markach, będą mogły umieszczać markowe ikony na 
cyfrowych mapach świata pobieranych do milionów urządzeń mobilnych.
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