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INTRODUÇÃO
Navegue com confiança com dispositivo GPS de mão marítimo GPSMAP® 79s. Este GPS robusto, flutuante e portátil apresenta um ecrã a 

cores de alta resolução, legível à luz do sol, resistente a arranhões e à prova de salpicos. Poderá obter acesso a vários sistemas de 

navegação por satélite, para obter um seguimento mais preciso em todo o mundo. Navegue com o mapa base mundial ou incorpore cartas 

náuticas BlueChart® g3 compatíveis para maior definição. Graças aos 8 GB de memória interna, pode salvar e rastrear até 10.000 

waypoints e 250 rotas. Mantenha-se no curso graças à bússola incorporada.

®

GPSMAP 79s
Dispositivo GPS de mão



ECRÃ
Ele integra um novo ecrã a cores visível à luz do sol. É resistente a arranhões, oferece contraste aprimorado e elimina 

o embaciamento. É 26% maior e resolução 2,5 vezes maior do que a geração anterior.

GNSS
GNSS de banda única. Suporta vários sensores de navegação por satélite (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e 

SBAS) para permitir o acesso à cobertura em qualquer lugar.

CARTOGRAFIA Mapa base incorporado, compatível com cartas náuticas BlueChart g3.

RESISTÊNCIA À ÁGUA Classificação de resistência à água IPX7.

MEMÓRIA Capacidade de rastrear 10.000 pontos de referência, 250 rotas e guardar 300 atividades.

FLUTUÁVEL O GPSMAP 79 flutua no caso de o equipamento cair ao mar

AUTONOMIA DA 

BATERIA
A vida da bateria no modo GPS é de até 19 horas.

SENSORES Inclui sensores de bússola e altímetro barométrico para acesso à navegação e orientação em qualquer lugar.

ROTA ATIVA
COMPATIBILIDADE 

BLUECHART G3

MELHORADO

CARACTERÍSTICAS

ALARME DE PROXIMIDADE

ALARME DE ARRASTO DE 

ANCORA

MOB

(Homem ao mar)

TABELAS DE MARÉS

MAPA BASE MUNDIALBÚSSOLA

MELHORADO

NOVO
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PREÇO

GPSMAP 79s

GPSMAP 78 GPSMAP 79s

Bússola 78/78s 3 eixos com compensãção de inclinação

Altímetro barométrico • (78s) •

Conectividade USB, NMEA 0183, MCX USB, NMEA 0183

Mapas préinstalados Basemap Basemap

Memória 1,7 gb 8 gb

Mapas adicionales • •

Waypoints 2.000 10.000

Rotas 200 250

Registo de rota 10.000 pontos; 200 tracks 20.000 pontos; 250 tracks; 300 atividades

Duração da bateria Até 20 horas Até 19 horas (com GPS)

Classificação de resistência à água IPX7 IPX7

Dimensões físicas 6,6 x 15,2 x 3,0 cm 6,8 x 17,4 x 4,2 cm

Peso 230 g com baterias 273 g com baterias

Tamanho do ecrã 6,6 cm 7,6 cm

COMPARATIVO

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA EAN INCLUI PVP CANON DIGITAL

GPSMAP 79s 010-02635-00 753759284510 GPSMAP 79s, cable USB, documentação 349,00 € -
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GPSMAP 79s

Dimensões da caixa 15,0 x 21,2 x 6,8 cm

Peso da caixa 436 g

Dimensões da caixa master 32,2 x 44,8 x 29,9 cm

Peso da caixa master 8,7 kg

Quantidade na caixa master 16

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA

REF: 010-11733-00

EAN: 753759980283

Sem mãos! Prenda a sua unidade 
portátil a este cordão de ligação rápida 
e use-o ao redor do pescoço para 
manter as mãos livres durante as suas 
aventuras ao ar livre.

PVP: 14,99 €

ACESSÓRIO DE 

FLUTUAÇÃO

REF: 010-12525-01

EAN: 753759177133

Mantenha o seu dispositivo seguro e 

à mão na água com este cordão de 

flutuação de neoprene, que possui 

um conector de libertação rápida.

PVP: 9,99 €

CLIPE PARA CINTO

REF: 010-11734-20

EAN: 753759980375

Mantenha o seu dispositivo compatível 

ao seu alcance em qualquer lugar com 

este clipe de cinto. Basta colocar a 

unidade com segurança no suporte de 

plástico resistente e prendê-la ao cinto.

PVP: 8,99 €

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

LANYARD COM FEHCO RÁPIDO

BACKPACK

REF: 010-11855-00

EAN: 753759990138

Esta correia de mochila leve é 

 perfeita para condições que exigem 

mãos livres. Correia de nylon durável 

com fecho de pressão e torção 

acomoda correias de mochila de até 

10 cm e é compatível com MOLLE

PVP: 19,99 €

GPSMAP 79s

CORREIA PARA MOCHILA


