
Spirit™ 7700 LM
WAAROM DE MIO SPIRIT™ 7700 LM

Door actuele gegevens van andere chauffeurs te verzamelen 
optimaliseert IQ Route uw rit waardoor u afgesloten wegen en 
opstoppingen kunt vermijden.

Levensechte informatie voor levensechte 
ritten: IQ Routes™

Ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid, Spirit™ 7700 LM met een zeer 
handige magnetische houder die er voor zorgt dat de gebruiker zeer 
gemakkelijk het toestel kan ontkoppelen van de houder op de voorruit. 
Daarnaast kan de stroomtoevoer van het apparaat zowel vanuit de 
houder of rechtstreeks via het micro-USB-slot van het apparaat.

Gebruiksvriendelijke actieve
magnetische houder

Met Mio's rijbaanbegeleiding weet u altijd welke rijbaan u moet 
kiezen als u een bocht moet nemen. Met 3D-opties kunt u zien over 
welke wegen u straks rijdt en heeft u ruim de tijd om te zien welke 
rijbaan u moet kiezen en wanneer. Want rijden moet plezierig zijn, 
niet stressvol.

3D-weergave van knooppunten en 
rijbaanbegeleiding 

Groter en beter

Hoe meer u rijdt, hoe meer de optie LearnMe Pro van u leert. De optie 
bestudeert en monitort uw rijstijl zodat zij u gepersonaliseerde routes 
kan aanbieden die bij uw voorkeuren passen.

U rijdt, uw apparaat leert LearnMe Pro™

LEARNME

Geen zorgen meer over wegomleidingen of wegafsluitingen dankzij 
de ingebouwde Lifetime Map Updates. Sluit uw apparaat aan op uw 
pc, installeer de MioMore-software en u weet altijd wanneer er een 
update beschikbaar is, zodat u nooit verdwaalt.

Lifetime kaart updates
– TomTom Map

Uw Mio Spirit™ 7700 LM zal u altijd helpen bij het vinden van de weg. 
Waar u ook naartoe wil. U hoort wanneer u moet afslaan, en kunt uw 
ogen op de weg houd

Voorgelezen straatnamen (TTS) 

Het toestel is ontworpen om uw reis zo eenvoudig mogelijk te maken 
en heeft ook een Parking Assistance-functie: zodra u uw bestemming 
op 1 kilometer bent genaderd, weet u precies waar u kunt parkeren 
en hoe u daar moet komen.

* Inclusief kaart updates voor de gehele levensduur van uw toestel

Parkeren in een handomdraai
met de Parking Assistance
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Inhoud verpakking

• Mio Spirit™ 7700 LM

• Auto-oplader

• Voorruithouder

134 x 88.5 x 17.25 (mm)
178 g
ARM Cortex A7 800MHz
MSR2112-LF
5 inch, Touch
800 * 480 pixels

Afmetingen:

Gewicht:

Processor:

GPS-ontvanger: 

Afmetingen en type display:

Beeldresolutie BxH: 

Specificaties

Spirit™ 7700 LM
Belangrijke kenmerken
• Inclusief Lifetime Kaart Updates - ontvang gratis
de meest recente kaarten, tot 4x per jaar

• Gebruiksvriendelijke actieve magnetische houder

• 5 inch (12,7 cm) supergroot touchscreen 

• IQ Routes™ - voor optimale routebepaling

• LearnMe Pro™ - uw toestel leert van uw rijstijl en past uw aankomsttijd 
en route hierop aan

• Parkeerassistentie - uw toestel vindt gemakkelijk de dichtstbijzijnde 
parkeerplaatsen

• Knooppuntweergave in 3D en rijbaanbegeleiding – u mist nooit meer 
een afslag

• Omgeving - sneller toegang tot uw persoonlijke favorieten

• Mijn auto zoeken - helpt u snel uw auto terug te vinden

• Trip Planner - voeg gemakkelijk tussentijdse stops toe op uw route naar 
uw bestemming, op uw toestel en op uw PC

• Voorgelezen straatnamen (TTS) - u hoort wanneer u moet afslaan, en 
kunt uw ogen op de weg houd

* Inclusief kaart updates voor de gehele levensduur van uw toestel

Groter en beter


