
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NavRoad DRIVE to nowoczesna nawigacja z najnowszym systemem Windows CE 6.0, 
przeznaczona dla osób, ceniących łatwość obsługi, szybkość i niezawodność. Elegancka 
obudowa oraz 5-calowy ekran dotykowy zapewniają wysokiej jakości obraz, a szybki procesor 
gwarantuje niezawodną pracę urządzenia. DRIVE doprowadzi Cię szybko do miejsca 
przeznaczenia za pomocą ulubionego programu do nawigacji, a otwarty system zapewni wolność 
jego wyboru. Ponadto urządzenie daje również możliwość słuchania ulubionej muzyki, czytania e-
boków a nawet oglądania filmów. 

Nowoczesny procesor Mstar 2531, taktowany zegarem 800MHz, zapewnia płynną pracę 

urządzenia oraz szybkie wytyczanie trasy. Dzięki niemu droga do celu będzie bezpieczna  i 
komfortowa jak nigdy dotąd.  

5-calowy, wysokiej jakości, ekran dotykowy o rozdzielczości 480×272, sprawdza się 
doskonale w trasie, zapewniając wyraźny i czytelny obraz. Front obudowy wykonany 
został z wysokiej jakości materiałów o fakturze szczotkowanego aluminium, dzięki 
czemu NavRoad DRIVE nie tylko świetnie wygląda, ale też zapewnia trwałość na lata.  

128 MB pamięci RAM jest optymalnym rozwiązaniem, dzięki któremu można wygodnie 

korzystać z najpopularniejszych programów nawigacyjnych. Z kolei wewnętrzna pamięć 
FLASH o pojemności 128 MB może być rozszerzona nawet do 32GB, dzięki karcie 
microSD/SDHC.  

Wbudowany 66-kanałowy moduł GPS (MSR 2112) zapewnia szybką łączność z 

satelitami oraz najwyższą jakość sygnału na całej wyznaczonej trasie. Dzięki niemu bez 
zbędnych opóźnień i utrudnień dostaniesz się tam, gdzie chcesz.  

Odblokowany system operacyjny Microsoft® Windows CE 6.0, umożliwia instalowanie na 
urządzeniu dowolnego oprogramowania dedykowanego dla tej platformy. 

Wbudowane gniazdo miniUSB znacząco ułatwia ładowanie urządzenia, a przez to zwiększa 
wygodę i komfort użytkowania. 

Dzięki współpracy NavRoad oraz mapFactor, DRIVE posiada preinstalowane mapy całej 
Europy, z dostępem do darmowych aktualizacji. 
Ponadto do urządzenia bezpłatnie dołączona jest karta microSDHC, na której znajdują się 
mapy.  
Mapy nie są dołączone do urządzeń wyposażonych w oprogramowanie nawigacyjne 
AutoMapa oraz NavRoad Map i NavRoad Map Truck. 
 



DANE TECHNICZNE: 

 
* Nie dotyczy urządzeń wyposażonych w oprogramowanie nawigacyjne AutoMapa, NavRoad map i NavRoad map TRUCK. 

PROCESOR Mstar 2531, 800 MHz 

PAMIĘĆ RAM 128MB DDR 2 

PAMIĘĆ FLASH 128MB 

ROZSZERZENIE 
PAMIĘCI 

czytnik kart microSD/SDHC do 32GB 

SYSTEM OPERACYJNY Microsoft® Windows CE 6.0 

ODBLOKOWANY 
SYSTEM 

TAK 

BATERIA Wbudowany akumulator Li-Polymer 

WYŚWIETLACZ 5'' TFT LCD 

ROZDZIELCZOŚĆ 480x272 px 

AUDIO Wbudowany głośnik 
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 

GPS TAK 

FUNKCJE 
DODATKOWE 

Preinstalowane mapy Europy z dostępem do darmowych aktualizacji + karta microSDHC*, 
odtwarzanie filmów, odtwarzanie muzyki, galeria zdjęć, e-book, kalendarz, kalkulator, gry 

WYMIARY/WAGA 134x84x12mm/-g 

AKCESORIA  Ładowarka samochodowa, kabel miniUSB-USB, ramię uchwytu nawigacji 

GWARANCJA 24 miesiące, door-to-door 


