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     Transforme o  seu iPhone/iPad/Smartphone/Tablet num verdadeiro GPS e desfrute das mil e uma Apps disponíveis !

DESCRIÇÃO n/ref € S/ IVA € C/ IVA *23%

Adaptador GPS para dispositivos da Apple BE-GPS-1008 121,14 149

Pequeno 'Plug-In' GPS e GLONASS para iPhones, iPads e iPods Touch

Características:

Conteúdo da Emabalgem:

GPS PRO+ BE-GPS-2300 243,09 299

O GPS Bluetooth mais completo do mercado. O complemento perfeito para o iPad  da navegação.

Conteúdo da Embalagem: GPS PRO+ , Cabo Micro-USB , adaptador de isqueiro 812/24VC) , cordão de pulso e instruções

GNSS Surveyor BE-GPS-3300 723,58 890

Bluetooth GPS especialmente desenvolvido para SIG, Mapeamento,  Agricultura, Floresta, 

Características adicionais à já existentes no GPS PRO+ (ver acima). Mesmo conteúdo

N O V O ! N O V O ! 

N O V O ! N O V O ! 

N O V O ! N O V O ! 

 GPS portáteis periféricos,  resistentes,  que comunicam por 
Bluetooth com aparelhos Android e iOS. Compatíveis com 
produtos de empresas como a Google, TimeZero/MaxSea,  
Garmin, a Jeppesen, C-Map,  ESRI e a Navionics, sendo a 

solução mais abrangente do momento para posicionamento 
de precisão em Terra, no Ar e no Mar. 

O Adapotador GPS da Bad Elf é um pequeno dispositivo que se conecta a um equipamento da Apple 

pela porta de energia e que fornece posicionamento GPS com uma precisão de ~2,5m, mesmo a 

velocidades e altitudes superiores às atingidas pelos aviões comerciais. Uma vez que o 

posicionamento fica disponível em iOS é possível utilizar todo o conjunto de aplicações disponíveis da 

AppStore para os setores de Navegação Aérea, Marítima e Terrestre. É, portanto, um potente, fiável e 

descomplicado equipamento de navegação. 

• Recetor GPS e GLONASS com precisão de ~2,5m. 

• Peso: 85 gramas. Dimensões: 28mm x 28mm x 7mm. 

• Taxa de Amostragem configurável entre 1 e 10Hz (calcula a posição 1 a 10 vezes por segundo). 
• Compatível com aplicações gratuitas e profissionais da Google Play e da App Store. 

• Adaptador BE-GPS-1008 da Bad Elf para dispositivos da Apple.  
• Cabo Micro-USB para carregar o seu equipamento iOS enquanto utiliza o Adaptador GPS. 
• Cordão de Pulso. 

O GPS PRO+  visa responder às necessidades dos utilizadores mais exigentes. Este modelo tem também  um 
recetor GLONASS a complementar o recetor GPS já existente e acrescenta um altímetro barométrico que melhora 
a precisão das medições no plano vertical. Além disso permite o acesso à memória interna do equipamento 
diretamente pelo PC ou Mac, permite streaming por USB da posição atual do utilizador num formato NMEA e conta 
com melhorias em termos de bateria e de capacidade de armazenamento interno. 

• Recetor GPS e GLONASS com precisão de ~2,5m. Robustez/estanquicidade pelo padrão IPX4. 

• Peso: 90 gramas. Dimensões: 76.5mm x 61.5mm x 17.5mm.  

• Incorpora um Altímetro Barométrico (precisão de ~1m) para reduzir o erro de medição de altitude. 

• Conectável por Bluetooth com até 5 dispositivos iOS ou Android num raio de 10m. 

• Permite recolher Pontos e Rotas e fazer um histórico da posição do utilizador. 

• Taxa de Amostragem configurável entre 1 e 10Hz (recorda entre 1 a 10 posições por segundo). 

• Memória Interna que permite o Armazenamento de até 200h de histórico de posição. 

• Bateria com duração de 24h em uso de Bluetooth contínuo e de 36h com Bluetooth desligado (apenas a 

armazenar pontos e rotas na memória interna do GPS). Carrega pelo cabo Micro-USB. 

• Permite o acesso à memória interna através do PC ou do Mac. 
• Permite streaming por USB da posição atual do utilizador num protocolo NMEA. 

• Compatível com aplicações gratuitas e profissionais da Google Play e da App Store. 

O GNSS Surveyor é uma adaptação do GPS PRO+ que cumpre com as exigências dos utilizadores de GIS 
profissional e que se mantém com um preço economicamente acessível. O GNSS Surveyor possuí uma precisão 
melhorada de ~1m, suporta correções DGPS e permite atingir precições submétricas através de pós-
processamento com um software gratuito e de fácil utilização, cujas instruções se encontram no próprio site da 
Bad Elf. O único requisito para utilizar o software são os dados de uma estação terra - mas existem várias em 
Portugal, que cobrem todo o território nacional e que disponibilizam a informação de forma gratuita. A somar a 
estas características, o GNSS Surveyor ainda é compatível com as aplicações e o software de empresas de SIG 
como a ESRI e a SuperGeo, entidades com quem a própria Bad Elf mantém parceria. 


