
GPSMAP 7000 serie

Topklasse GPS kaartplotters met aanraakscherm

•	 Helder kleuren touchscreen met een diagonaal van 30 of 38 centimeter 

•	 NMEA 2000 compatibel 

•	 Voorzien van wereldwijde maritieme basiskaart 

•	 Inclusief hooggevoelige GPS-ontvanger 

•	 SD geheugenkaartuitsparing voor optionele digitale zeekaarten
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GPSMAP 7000 serie
Helder kleurenscherm en G Motion™ technologie
De Garmin GPSMAP 7000 serie beschikt over een van de snelste displays uit de Garmin kaartplotter serie. Deze multifunctionele toestellen zijn 
voorzien van nieuwe snelle grafische processoren en bieden Garmin G Motion™ technologie. Het verschuiven, in- en uitzoomen van de digitale 
zeekaarten gaat daardoor nog vloeiender. Met een moderne, stijlvolle behuizing en een helder kleurenscherm van 30 of 38 centimeter is de 
GPSMAP 7000 serie een klasse op zich. 

Klaar voor gebruik in een Garmin marine netwerk
De GPSMAP 7000 serie biedt u zogenaamde “plug & play” toegang tot de reeds geïnstalleerde sensoren aan boord. Dat wil zeggen dat u het 
toestel direct na aanschaf kunt aansluiten op het Garmin marine netwerk of NMEA 2000 instrumenten. Zo heeft u eenvoudig toegang tot en 
controle over een groot aantal netwerkinstrumenten aan boord: van stuurautomaat en motorsensor tot VHF marifoon, radar en echolood. Met het 
Garmin marine netwerk heeft u dit allemaal direct onder uw vingertoppen. 

Compatibel met optionele BlueChart g2 Vision cartografie
De toestellen uit de GPSMAP 7000 serie accepteren optionele BlueChart g2 Vision cartografie. Hierdoor kunt u extra opties in de cartografie 
benutten, zoals “3D Mariner’s Eye View” (roergangerbeeld) en “3D Fish Eye View” (onderwaterbeeld) perspectief, de mogelijkheid tot Auto 
Guidance (begeleiding voor de beste routes), satellietbeelden met maritieme nuttige punten (POI). 

Product kenmerken en specificaties
GPSMAP 6000
•	 Voorzien van GPS 17x NMEA 2000; een hooggevoelige GPS-

ontvanger met 12 parallelle kanalen, geschikt voor WAAS  
•	 In direct zonlicht afleesbaar kleurenscherm: 

 - GPSMAP 7012: helder XGA kleuren touchscreen met een 
   diagonaal van 30 centimeter, 1024 x 768 pixels 
 - GPSMAP 7015: helder XGA kleuren touchscreen met een 
   diagonaal van 38 centimeter, 1024 x 768 pixels

•	 Zeer goede afleesbaarheid, ook in het donker en bij schemer; het 
display dimt tot 0.5 nits en heeft een verlicht toetsenbord. 

•	 Garmin G Motion™ technologie voor vloeiende kaartweergave 
en in- en uitzoomen. 

•	 Hoge kwaliteit van radarbeeld in combinatie met Garmin xHD 
marine radars; 2 maal hogere beeldresolutie, zelf te kiezen 
kleurenbeelden en tot maximaal 256 kleurniveaus voor weergave 
van de gewenste objecten (van vogels tot schepen)

•	 NMEA 2000 gecertificeerd - compatibel met verschillende NMEA 
2000 instrumenten, inclusief Garmin’s complete serie NMEA 
2000 marine sensoren, VHF radio’s en stuurautomaten

•	 Voorgeprogrammeerde wereldwijde maritieme basiskaart
•	 Geavanceerde gebruikersinterface voor een eenvoudige selectie 

van functies en opties
•	 SD geheugenkaartuitsparing voor zowel het gebruik van 

optionele BlueChart® g2 en g2 Vision® cartografie, als 
voor het opslaan van waypoints, routes en tracks op een SD 
geheugenkaart

•	 In combinatie met BlueChart® g2 Vision® cartografie voor 
uitgebreide navigatiemogelijkheden, zoals Auto Guidance, 
satellietafbeeldingen, 3D Mariner’s Eye View en 3D Fish Eye View. 

•	 Compatibel met optionele draadloze afstandsbediening for meer 
flexibiliteit en controle

•	 Nieuw, stijlvol ontwerp dat past in elke kajuit
•	 Gemakkelijke montage met verwijderbare afdekranden voor de 

boven- en onderzijde
•	 Plug & Play: eenvoudige installatie door de nieuwe met kleur 

gecodeerde poorten
•	 Ingebouwde poorten: 3 netwerkpoorten, 1 NMEA 2000 

poort, 1 NMEA 0183 poort (blauw), 1 voedingspoort (rood), 2 
videopoorten (geel). Multimedia kabel voor composite video, 
S-video en PC monitor. 

•	 4 maal input voor NMEA 0183, 2 maal output voor NMEA 0183 
(ondersteunt zowel AIS als DSC), 1 maal PC output, 1 maal PC 
input en 4 maal composite video input.

•	 Automatische dimming van het scherm 
•	 Waarschuwingen voor anker, aankomst, afwijking van de koers, 

klok, laag batterijniveau en GPS accurraatheid. 
•	 Alphanumeriek toetsenbord voor gemakkelijke datainvoer (alleen 

GSPMAP 6012)
•	 Waterdicht
•	 Afmetingen: 

 - GPSMAP 7012: 33*25*14 (cm, b*h*d) 
 - GPSMAP 7015: 40*30*15 (cm, b*h*d)

Beschikbare toestellen

GPSMAP 7012
Levering omvat: GPSMAP 7012, klikranden , kantelsteun inclusief 
knoppen, GPS 17x NMEA 2000 (met montage en aansluitingen), 
afdekkap, NMEA 0183 kabel, video kabel, NMEA 2000 drop 
kabel, NMEA 2000 backbone kabel van 10 meter, NMEA 2000 
voedingskabel, NMEA T-connector & terminator kit, montagesteun, 
inbouwrand, marine grommet kit, case met gebruikershandleiding. 
Artikelnummer: 010-00749-00
UPC code: 753759099350

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

GPSMAP 7015
Levering omvat: GPSMAP 7015, klikranden, GPS 17x NMEA 2000 
(met montage en aansluitingen), afdekkap, NMEA 0183 kabel, 
video kabel, multimedia kabel, NMEA 2000 drop kabel, NMEA 
2000 backbone kabel van 10 meter, NMEA 2000 voedingskabel, 
NMEA T-connector & terminator kit, montagesteun, inbouwrand, 
marine grommet kit, case met gebruikershandleiding. 
Artikelnummer: 010-00748-00
UPC code: 753759099374



Compatibele Garmin Accesoires

Omschrijving Artikelnummer UPC Code

Videokabel, bedraad 010-11425-00 753759099441

Voedingskabel, bedraad 010-11425-01 753759099428

NMEA 0183 kabel, bedraad 010-11425-02 753759099435

Videokabel, bedraad, hoeks 010-11425-03 753759099442

Voedingskabel, bedraad, hoeks 010-11425-04 753759099459

NMEA 0183 kabel, bedraad, hoeks 010-11425-05 753759099466

Multimediakabel, hoeks 010-11425-06 753759099473

Kantelsteun GPSMAP 7012, inclusief knoppen 010-11426-02 753759099510

Inbouwrand GPSMAP 7012 inclusief pakking 010-11427-02 753795099541

Inbouwrand GPSMAP 7015, inclusief pakking 010-11427-03 753759099558

Afdekkap GPSMAP 7012 010-11428-02 753759099589

Afdekkap GPSMAP 7015 010-11428-03 753759099596

Klikranden GPSMAP 7012 010-11429-04 753759099640

Klikranden GPSMAP 7015 010-11429-06 753759099664

Bezoek www.garmin.nl voor accessoires en actuele prijzen. 

GPSMAP 7000 serie

Verpakkingsinformatie

Artikelnummer 010-00749-00

Afmeting verpakking Gewicht verpakking

39,6 x 50 x 39,6
(cm, h*b*d)

14,1 kg

Artikelnummer 010-00748-00

Afmeting verpakking Gewicht verpakking

35,1x 50 x 39,6
(cm, h*b*d)

14,5 kg

Schermafbeeldingen


