
 7 inch (17,9 cm) breedbeeldscherm

 Video- en MP3-speler 

 Digitale tv met Elektronische Programma Gids

 Spirit-navigatiesoftware met Slide Touch™

 Slank, lichtgewicht ontwerp

 TruMap™-weergaven, voor duidelijke aanwijzingen

 3D-weergave van knooppunten en rijbaanbegeleiding,  
 zodat u nooit meer een afrit mist

 Local Search via MioMore Desktop 2

 Verkenmodus

 Reisgidsen van Wcities 

 Voetgangermodus

www.mio.com

Voor grootse avonturen, overal en altijd.
De V735 TV heeft een fantastisch 7 inch (17,9 cm) breedbeeldscherm, en is een must als u langer weg bent en over zowel navigatie 
als tv wilt beschikken. Ondanks het formaat is de V735 TV verbazingwekkend slank en blijft hij stevig op zijn plaats zitten dankzij 
de speciale houder die u in diverse hoeken kunt zetten. Dankzij de ingebouwde tv-gids weet u al een week vooruit wat er op de 
beschikbare tv-kanalen te zien is. De tv vangt met slechts twee antennes het sterkste signaal op en de helderheid, het volume en 
andere functies kunt u gemakkelijk regelen op het aanraakscherm of met de afstandsbediening.

De V735 TV is tevens een compleet mediasysteem waarop u video en foto’s kunt opslaan en kijken en waarmee u naar uw favoriete 
MP3-nummers kunt luisteren.

Navigeren wordt mogelijk gemaakt door de nieuwste Spirit-software: u beschikt over de splinternieuwe, duidelijke TruMap™-
weergaven en ingebouwde verkeersinformatie (TMC) zodat u gemakkelijk files en drukte kunt omzeilen. Dankzij de 3D weergave 
van knooppunten en de rijbaanbegeleiding kiest u altijd gemakkelijk de juiste rijbaan en hoeft u nooit meer een afslag te missen.  
De V735 TV is ook geniaal als u de verkenmodus op het breedbeeldscherm gebruikt, waarmee u uw omgeving kunt verkennen.  
U haalt zo veel mogelijk uit uw trips als u op het 7 inch (17,9 cm) grote display NavPix en de reisgidsen van Wcities opent: het was 
nog nooit zo leuk om nieuwe plaatsen te ontdekken. 

De V735 TV kan via uw pc of laptop worden verbonden met MioMore™ Desktop. Zo kunt u uw reis vooraf plannen en 
bestemmingen rechtstreeks vanaf Google™ Maps uploaden. Ook kunt u met behulp van Local Search kijken waar u heen wilt,  
waar u wilt eten overnachten of winkelen, altijd en overal.

 Belangrijke kenmerken

  * Voor een beperkte periode van 12 maanden. 

** Niet in alle regio’s verkrijgbaar. Mogelijk moet u een abonnement afsluiten.

 Slimme zuinige routebepaling

 NavPix™-fotonavigatie

 Knop voor registratie van locatie en rit

 FM-zender   

 Locaties flitspalen reeds geïnstalleerd – gratis proefversie*

 Text-to-Speech (straatnaam van volgende afslag wordt voorgelezen)

 GPS-positie zeer snel bepalen met SiRFInstantFixII,  
 zodat u direct op weg kunt

 Maximale snelheid op wegen

 Ingebouwde verkeersinformatie (TMC)**  

 De nieuwste Europese kaarten met 30 dagen Total Refresh Guarantee



Het gebruik van informatie over flitspaallocaties kan onderworpen zijn aan de plaatselijke wetten in het land  
van gebruik. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u de informatie in uw land of in het land waar  
u de informatie wilt gebruiken, ook mag gebruiken. Flitspaalgegevens dateren van oktober 2008. 

De kenmerken van dit product kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Hardware    

Gewicht  320 g

Afmetingen (mm) 105 (H) x 196 (B) x 16 (D)

Processor SiRF prima, 600 MHz

Geheugenuitbreiding Micro SD

GPS-ontvanger SiRFstarIII met InstantFixII

Afmetingen en type display 7 inch breedbeeldscherm

Displayresolutie BxH 800 x 480 pixels

Geïntegreerde verkeersinformatie  Ingebouwde ontvanger voor 

in real-time (TMC)* verkeersinformatie

 

Software   

Software Spirit-navigatiesoftware

Local Search Via MioMore™ desktop 2

Digitale tv Met elektronische programmagids  

Rijbaanbegeleiding en knooppuntweergave in 3D Zodat u nooit meer een afslag mist   

Video- en mp3-speler

NavPix Navigeren aan de hand van foto’s

MioMore Desktop 2 Kaartbeheer, NavPix-album, updates van  

  locaties flitspalen, kilometerregistratie,  

  Flickr®-downloads, POI’s en meer.

Locaties flitspalen reeds geïnstalleerd  Gratis proefversie**

Kilometerregistratie 

POI’s (Points of Interest)

Text-to-Speech De straatnaam bij de volgende  

  afslag wordt voorgelezen

Keuze uit meerdere routes
 
  * Niet in alle regio’s verkrijgbaar. Mogelijk moet u een abonnement afsluiten. 

** Voor een beperkte periode van 12 maanden.

 

 

Navigatieweergaven

Turn-by-Turn™

Samenvatting route

Bewegende kaart in 3D

Kaartweergave in 2D

Verkeersoverzicht*

 

Kaarten

Kaartgegevens Tele Atlas 2008.10

Kaarten van West-Europa op straatniveau (23 landen)

  

Inhoud van de doos   

Moov Spirit V735 TV

Autolader

Voorruitbevestiging 

TMC-antenne

DVB externe antenne voor digitale tv

Tv-module

Afstandsbediening

Documentatiepakket 

USB-kabel

MioMore desktop 2-software (dvd)

Afmetingen van de doos (mm) 161 (H) x 243 (B) x 80 (D) 

 

V735 TV

Artikelnummer 526217430001

EAN 5420027511719

 Specificaties

©2009 MiTAC Intl. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaren. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. www.mio.com

Voor grootse avonturen, altijd en overal.

Verkenmodus

TruMap™-weergaven VideospelerNavPix™

Hoofdmenu Knooppuntweergaven

U mag de tv en videospeler niet in de auto gebruiken terwijl u rijdt, of op enige andere manier waardoor  
de bestuurder kan worden afgeleid. Dit kan ongelukken veroorzaken. Neem deze waarschuwing serieus.  
Mio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht.


