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Aera 500 e 550

Novo modelo para navegação aérea 
com ecrã táctil, mantendo todas as 
características que tornaram famosos 
os equipamentos de aviação portáteis 
da Garmin.

AERA 500
Ref: 010-00836-01

AERA 550
Ref: ND

GPSMap 695
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GPSMAP 695
Ref: 010-00667-50

GPSMAP 296
Ref: 010-00356-01

GPSMAP 96C
Ref: 010-00384-01

14,5(L) x 19,5(A) x 5,1(P) cm
1012g
Recarregável
480 x 800 pixéis
cores de 7” na diagonal, alta definição, legível mesmo sob luz solar directa
• Teclas suaves e joystick para maior facilidade de operação
• Antena GXM 40 que dá acesso a informações do tempo e rádio
• BaseMap Jeppesen
• Receptor de alertas de altitude
• Ranhura para cartões SD para expansão de memória
• 3000 pontos de utilizador e 50 rotas gravadas
• Capacidade classe 1/classe 2 EFB (Electronic Flight Bag) com 
as adicionais FliteCharts® Garmin e modo de mapa IFR. Com as 
FliteCharts® pode encontrar e visualizar os procedimentos de partida.

EMBALAGEM INCLUI

GPSMAP 695
Update gratuito para database
Suporte de instalação na coluna de controlo
Antena inteligente GXM™ 40
Extensão de cabo XM USB
Antena externa GA 25 com suporte de ventosa
Cabo de alimentação 12/24V, de AC e USB
Capa protectora
Manual de utilizador e guia de referência rápida  

Dimensões 

Peso

Bateria

Resolução

Ecrã

Características

Bateria de iões de Lítio recarregável
• Compatível com cartografia BlueChart e City Select
• Receptor de 12 canais (+WAAS/EGNOS)
• Diário (Logbook) calcula automaticamente o tempo de voo e 
regista os locais de partida e chegada
• Interface USB

EMBALAGEM INCLUI

GPSMAP 296
BaseMap Jeppesen Atlantico (com 1 actualização grátis)
Suporte para manche e de encastrar
Cabo interface PC
Adaptador de isqueiro
Antena remota com ventosa
Guia rápido e Manual de operação em inglês

Bateria

Características

4 níveis de cinzento, anti-reflexo (GPSMAP 96); TFT 256 cores (GPSMAP 96C)
23MB (GPSMAP 96) 119MB (GPSMAP 96C)
• A base de dados Jeppesen possui informação sobre aeroportos, identificadores 
e serviços HSI e VNAV
• Fácil utilização - o controlo é feito pelo botão central
• As informações de vôo podem ser armazenadas e posteriormente transferidas 
através do software exclusivo “Fligthbook”
• Compatíveis com cartografia BlueChart e City Select
• Receptor de 12 canais (+WAAS/EGNOS)

EMBALAGEM INCLUI

GPSMAP 96C
BaseMap Jeppesen Atlantico
CD Trip & Waypoint Manager
Suporte para manche e pega
Cabo interface PC/USB
Adaptador de isqueiro 12VDC
Guia rápido e Manual de operação em inglês

Ecrã

Memória

Características

da Gar

AERA 5
Ref: 0

AERA 5
Ref: N

• Receptor GPS com actualização rápida (5Hz)
• Página de navegação patenteada
• Dados do terreno e dos obstáculos, dos aeroportos privados
• Dados standard a 30arc/s do terreno e obstáculos (500)
• Dados de alta resolução a 9arc/s do terreno e obstáculos possibilitando uma resolução 11 vezes superior (550)
• 1 ano de actualização dos mapas de aviação (550)
• Mapas de estradas pré-carregadas
• Tecnologia Bluetooth
• Indicação da faixa de rodagem e saídas da auto-estrada e limites de velocidade (550)
• À prova de água (IPX7)

EMBALAGEM INCLUI

Aera
Um alvo de update de informações
Suporte de instalação com cabo de alimentação
Pack de baterias
Suporte anti-deslizante portátil
Cabo USB
Carregador AC
Cabo de alimentação no veículo
Bolsa de transporte
Guia para o piloto e manual de utilização

Características


