GPS GARMIN 296 AERONÁUTICO + 2
CAPAS, 2 BATERIAS, SUPORTE E
ANTENAS
R$ 2.400,00
DUAS UNIDADES! UMA PERFEITA E UMA PARA PEÇAS SOBRESALENTES.
Levando o conhecimento do terreno a um nível totalmente novo, o GPSMAP 296 é um
portátil de aviação em cores com mapeamento e alerta de terreno embutidos.
Melhore a consciência situacional
O GPSMAP 296 vem com um banco de dados Jeppesen® integrado, junto com bancos
de dados de obstáculos do terreno e dos EUA. Usando essas informações, o 296
fornece visualizações detalhadas da sua rota de voo, exibidas em uma topografia
realista. Para maior segurança, você pode colocar a unidade no modo Terrain para
avisos e alertas do tipo TAWS quando os conflitos de proximidade aparecerem.
Visualizar imagens em detalhes nítidos
É fácil visualizar a tela em qualquer luz, graças ao visor TFT de 256 cores de alta
resolução da unidade (320 x 480 pixels) com iluminação de fundo ajustável. O 296
também possui transferência de dados via USB, velocidade de processamento rápida e
bateria recarregável de íons de lítio.
Automatize seu logbook
Um diário de bordo incorporado controla as suas horas de voo e grava automaticamente
os locais de partida e chegada. Quando usado com o software de diário de bordo
gratuito da Garmin, o FlightBook, esse recurso simplifica a manutenção de registros. O
software Flightbook permite que você crie, gerencie, analise, salve e imprima dados de
voo a partir do diário de bordo do GPSMAP 296.
Navegar por ar, terra ou mar
Basta pressionar um botão para mudar o GPSMAP 296 para o modo automotivo ou
marítimo. O 296 vem com um mapa base roteável embutido. Adicione mapas de ruas
detalhados MapSource® opcionais para receber instruções passo-a-passo solicitadas
por voz para endereços e pontos de interesse. Para um grande dia na água, personalize
o 296 resistente à água com a cartografia marítima opcional. Adicione facilmente mapas
detalhados com os cartões de dados Garmin plug and play.

Disposições Gerais
Dimensões da unidade, LxAxP5.7"W x 3.2"H x 1.9"D (14.5 x 8.1 x 4.8 cm)
Tamanho do visor, LxA3.2"W x 2.1"H (8.1 x 5.3 cm); 3.8" diag (9.7 cm)
Resolução do visor, LxA480 x 320 pixels

Tipo de visor256 color TFT with backlighting
Peso13.6 ounces (385.5 g)
Bateriarechargeable lithium-ion
Duração da bateriaup to 15 hours (Battery Saver mode, no backlighting)
Memória/históricointernal solid state
IFR ou VFRVFR
Mapas e memória
Capacidade de incluir mapas
Mapa base
Capacidade de energia e armazenamentoyes (Garmin data cards)
Paradas/Favoritos/Localizações3,000
Rotas50
Bases de dados
Banco de dados da navegação (inclui dados Jeppesen®)
Áreas de cobertura do banco de dados da navegaçãoAmericas, Atlantic International or
Pacific International
Tipos de dados Jeppesenfull and ARTCC, FSS frequencies and final approach
waypoints
Banco de dados do terreno pré-carregado
Banco de dados de obstáculos pré-carregado
Funcionalidades de portáteis para aviação
Mapa móvel
Página do painel patenteado
HSI (com base em GPS)
Resolução do terrenostandard
Logbook automático
Separa as interfaces serial e USB
GPSMAP® 296
One basemap below:
Americas Autoroute basemap
Atlantic Autoroute basemap
Pacific Autoroute basemap
Free Jeppesen® update certificate
Trip & Waypoint Manager software
Yoke mount
Automotive mount
Vehicle power cable
AC power adapter
USB cable
Low-profile remote GPS antenna
Carrying case
Owner's manual
Quick reference guide
Relacionado
Software
2X Adaptadores
2X Antenas
2X Baterias
Cabos

2X Suportes
Aviation
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