
GPS 73 
Handheld GPS Navigatie 
Gemakkelijk te gebruiken handheld GPS met hoog-gevoelige GPS ontvanger markeert en slaat 1000 waypoints en 100 

tracks op zodat je er eenvoudig naar terug kunt navigeren. De SailAssist functies van de GPS 73 zijn virtuele startlijn, 

koerslijn, race timers, snelheidshistorie en tack assist. Dit is de perfecte navigatie oplossing voor motorboten, zeilboten of 

kleinere boten die geen kaartplotter hebben. Het is ook ideaal als een belangrijke navigatie backup in noodgevallen voor 

alle boten en hij blijft zelfs drijven! Geeft zonopkomst/zonondergang tijden, geschatte aankomsttijd, man overboord (MOB), 

maritieme alarmen en data. Scherm en toetsen hebben een ingebouwd backlight, waardoor het hoog-contrast display 

gemakkelijk af te lezen is in alle lichtcondities. Heeft NMEA 0183 ondersteuning en meer dan 18 uur batterij levensduur met 

2 AA batterijen (apart verkocht). 

BelaNGrijkSte eiGeNScHaPPeN:

NIEUW SAILASSIST

De GPS 73 heeft verschillende zeilfuncties 

zoals virtuele startlijn, countdown timers, 

snelheidshistorie en tack assist.

NIEUW LANGERE BATTERIJLEVENS-

DUUR

De GPS 73 kan meer dan 18 uur werken 

op 2 AA batterijen (niet meegeleverd).

NIEUW MARITIEME FUNCTIES

Biedt maritieme functies zoals MOB, mari-

tieme alarmen (koersafwijking, ankerdrift, 

enz.), routeplanning en navigatie. Hij heeft 

ook outdoor functies zoals geocaching, 

oppervlakte berkening en meer.

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Intuitieve gebruikersinterface met 

specifieke verlichte knoppen voor snelle 

en gemakkelijke bediening.

HOOGGEVOELIGE GPS

Betrouwbare, accurate en gemakkelijk te 

gebruiken waypoint & route navigatie. 

GPS positie en koers worden elke seconde 

geüpdate.

BLIJFT DRIJVEN!

Met een IPX7 waterbestendigheid kan 

de GPS 73 een incidentiële blootstelling 

aan water tot 1 meter en maximaal 30 

minuten weerstaan.

HOMEPORT

Gebruik een USB kabel, verbindt de 

handheld met een computer en gebruik 

de gratis HomePort™ trip planning soft-

ware om toekomstige routes te plannen 

als ook het opslaan van gebruikersdata 

van de handheld.

NMEA 0183

De NMEA 0183 interface maakt het 

mogelijk om de GPS data van de GPS 73 

te delen met andere toestellen en andere 

data zoals waterdiepte te ontvangen.

HOOG CONTRAST MONOCHROME 

DISPLAY

Hoog-contrast, zonlicht afleesbaar display 

met ingebouwde backlight maakt het 

gemakkelijk het scherm in alle lichtcondi-

ties af te lezen.

OPSLAG GEBRUIKERSDATA

Slaat tot 1000 waypoints en 100 tracks 

op die je helpen om terug te keren op je 

favoriete plekken.
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tecHNiScHe SPecificatieSiNHoud verPakkiNG

Product verGelijkiNG - Maritieme Handhelds

GPS 73 GPSMaP 78 GPSMaP 78S

Display formaat: 2,6” 2,6 2,6

Display type: 4 Level, Transflective Monochrome Transflective, 65-K colour TFT Transflective, 65-K colour TFT

Display resolutie 128 x 160 pixels 160 x 240 pixels 160 x 240 pixels

Afmetingen, BxHxD: 6.6 x 15.2 x 3.0 cm 6.6 x 15.2 x 3.0 cm 6.6 x 15.2 x 3.0 cm

Gewicht (met batterijen): 232 g 218 g 218 g

Batterij levensduur: +18 uur 20 uur 20 uur

Basiskaart: Nee Wereldwijde basiskaart Wereldwijde basiskaart

Mogelijk gebruik detailkaarten: Nee Ja Ja

Waypoint geheugen: 1000 2000 2000

Opgeslagen tracks/track 

punten:
100 / 10000 200 / 10000 200 / 10000

Opgeslagen routes: 100 200 200

Beeper: Ja Ja Ja

Electronisch kompas Nee Nee Ja

Barometrische hoogtemeter Nee Nee Ja

Interface: USB / NMEA 0183 USB / NMEA 0183 USB / NMEA 0183

Externe antenne input: Nee Ja Ja

Blijft drijven: Ja Ja Ja

GPS 73

Lanyard

Snelstartgids
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Product iNfo BelaNGrijke oPMerkiNG
• Batterij levensduur is afhaneklijk van gebruik en displayverlichting instellingen. Meer dan 18 

uur is bij standaard gebruik
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GPS 73 010-01504-00- - -EAN: 0753759144067 Prijs: € 179

Afemetingen: 6.6 x 15.2 x 3.0 cm

Gewicht: 232 g

Display frormaat (B x H): 3.6 x 5.4 cm / 2.6” diag.

Display resolutie: 128 x 160 pixels

Display type: 4 level gray LCD

Waterbestendigheid: IPX71

Battery levensduur: 18+ uur op 2 AA batterijen (niet meegeleverd)

acceSSoireS

Naam artikel nr. eaN Prijs omschrijving

NIEUW - Marine Mast steun 010-11441-10 0753759150617 € 24,99
Monteer je maritieme handheld toestel aan de mast van je boot zonder gaten te boren. Draai 
en kiep de steun voor optimale afleesbaarheid.

USB kabel 010-10723-15 0753759103439 € 6,99
Maakt het mogelijk om het toestel te verbinden met een computer om gebruik te maken van de 
gratis HomePort™ trip planning software.

Voedings/data kabel 010-10082-00 0753759001070 € 24,99 Bare wire kabel die het toestel verbindt met een DC voeding en NMEA 0183 toestellen

Voertuigvoedingskabel 010-10085-00 0753759001100 € 16,99
Geef je toestel directe voeding en maximaliseer je batterijlevensduur met deze 12V voertuig-
voedingskabel.

Draagtas 010-10117-02 0753759042004 € 8,99
Bescherm je handheld toestel met de zwart nylon draagtas. De brede opening met rits en 
riemband zorgen voor goede toegankelijkheid en draagbaarheid.

Maritieme steun 010-11441-00 0753759100933 € 20,49
Monteer onze maritieme steun op je instrumentenpaneel, draai en kiep het toestel voor 
optimale afleesbaarheid. Een gemakkelijk blokkeersysteem houdt je toestel veilig op z´n plek 
als je onderweg bent.

Oplaadbare batterijset 010-11343-00 0753759096625 € 26,99
Laadt 2 AA nickel-metal hybride batterijen op via het stopcontact met deze oplaadbare set. De 
set wordt geleverd met 2 AA NiMH batterijen.

Voor een complete lijst van compatibele accessoires - bezoek garmin.com

1 Is bestendig tegen incidentiële blootstelling aan water tot 1 meter diepte voor maximaal 30 minuten.


