W zestawie: terminal Yanosik GTR, ładowarka samochodowa, kabel zasilający USB

Opis: Następca popularnego w Polsce komunikatora drogowego YANOSIK GT. Wzbogacony o nowe
funkcjonalności m.in. asystenta parkingowego, wskaźnik ecodrivingu, podsumowanie trasy. YANOSIK GTR podaje
również naszą aktualną lokalizację, jak również informuje o występujących na naszej trasie ograniczeniach
prędkości. Podstawową użytecznością GTR pozostaje jednak wzajemne ostrzeganie się o fotoradarach, kontrolach
policji, nieoznakowanych radiowozach i innych utrudnieniach na drodze.
Yanosik GTR wyposażony jest w 2,4'', czytelny, wyświetlacz. Pokazywane są na nim m. in. zgłoszenia w formie
graficznej, prędkość z jaką jedzie kierowca, liczba użytkowników online.
Yanosik GTR posiada podświetlaną, wygodną w użytkowaniu silikonową klawiaturę z przyciskami do zgłaszania
następujących zdarzeń drogowych: kontroli prędkości, kontroli ITD, patrolu nieoznakowanego z wyborem marki
pojazdu oraz wypadków (i innych zagrożeń). Urządzenie włącza się samoistnie po wyczuciu ruchu pojazdu, a
wczasie dłuższego niż minutę postoju pokaże nam statystyki dotyczace dotychczasowej trasy, w tym: średnią
prędkość, liczbę zdarzeń drogowych oraz wystawi nam ocenę w jakim stopniu poruszamy się po drogach
ekologicznie.
Do potwierdzania i odwoływania zgłoszeń służą 2 osobne przyciski. Pod wyświetlaczem znajdują się również 3
przyciski funkcyjne umożliwiające m.in. dostosowanie jasności ekranu oraz głośności komunikatów.
Yanosik GTR nie wymaga montażu, zasilany jest przy pomocy złącza microUSB. Do każdego urządzenia dołączany
jest GRATIS adapter umożliwiający podłączenie Yanosika GTR do gniazda zapalniczki samochodowej. Co istotne,
urządzenie posiada wbudowaną baterię, która pozwala mu na pracę również przy kilkuminutowych przerwach
w zasilaniu (np. przy przepinaniu w samochodzie).
Yanosik GTR posiada tzw. wbudowany parkomat, który dzięki usłudze Yanosik Parking by SkyCash pozwala na
opłacenie postoju w strefach płatnego parkowania w ponad 50 miastach w Polsce.

Dane techniczne:
Wyświetlacz

2,4 cala z ekranem i panelem pojemnościowym, 320x240 pikseli

Sterowanie

Silikonowa klawiatura + panel pojemnościowy

Wbudowana pamięć

-

Komunikator drogowy

tak

Asystent parkingowy

tak

Podsumowanie trasy

tak

Ecodriving

tak

Funkcje GPS

tak, wbudowana antena wewnętrzna

GSM/GPRS

tak (karta SIM preinstalowana fabrycznie), wbudowana antena GSM

Wydawca mapy

-

Zainstalowane mapy

-

Profile tras

-

Wizualizacja mapy

-

Nawigacja głosowa

-

Dostępne języki nawigacji głosowej

-

Planowanie trasy

-

Menu w języku polskim

tak

Złącze USB

tak

Funkcje dodatkowe
Kolor obudowy

akcelerometr (urządzenie uruchamia się po wykryciu ruchu), tryb
motor, ograniczenia prędkości, aktualna lokalizacja, wbudowany
parkomat
czarny

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

59x100x17 mm

Zasilanie

akumulator litowo-polimerowy 380 mAh, gniazdo samochodowe 12
V
instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna,
karta SIM, taśmy samoprzylepne z rzepem, zasilacz samochodowy
24 miesiące

Wyposażenie
Gwarancja
Dodatkowe

W urządzeniu znajduje się karta SIM.
Do prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest zakup pakietu
transmisji danych na stronie http://yanosik.pl/aktywuj-transmisje

