
CHEGOU O MAIS PEQUENO E ECONÓMICO GPS PORTÁTIL DA MAGELLAN – O EXPLORIST 110 

Com um vibrante ecrã a côres transfletivo de 2,2”, o eXplorist 110 é ideal para todas as aventuras no exterior garantindo a 

melhor legibilidade mesmo com luz solar direta.  

Igualmente, o seu receptor GPS SiRFstarIII GPS dá-nos a localização de um local favorito de pesca, de um geoacache, ou 

um próximo cume a ser conquistado, com precisão de, 3-5metros (com EGNOS/WAAS). 

  
O fundamental do Explorist 110, é o ter teclado dedicado, menus de simples navegação, inclui mapa base “World Edition” 

para 200 países, ser à prova de água, e fazer geochaching “sem papel” (paperless geocaching), e… simples para calcular 

áreas ! 

  

Para as atividades ao ar livre durarem o dia todo, o aparelho é alimentado por duas pilhas AA,  para 18 horas de uso 

constante. O eXplorist 110 é resistente, impermeável, e tendo certificação ambiental (IPX-7) de estanquicidade. Tudo isso 

com um design compacto e atraente que pode ser levado para qualquer terreno. 

De entre as funções gráficas no ecrã, sobressaem as da mini-bússola que serve para referência rápida, e campos 

personalizáveis de navegação, como latitude, longitude, rumo, direção, distância até o destino, odómetro de viagem, e 

muitos mais. Também é possivel ver a rota em percurso (funciona como se fosse um rastro digital que grava todos os seus 

movimentos). Marca-se o ponto de partida (trilho, carro, estacionamento...) com um" waypoint" e navegua-se facilmente 

de volta no final do dia. 

Referencia-se o resumo de rotas para acompanhar a distância percorrida, ganho ou perda altura, tempo de viagem 

completo, tempo em movimento e tempo parado. Facilmente se redefine o resumo de rotas e fica-se pronto para a 

próxima aventura de geocaching ou moto 4, pedalar na natureza, etc. 

Em resumo, eis todas as vantagens o Magellan Explorist aporta, mantendo pequenino tanto como ele, o preço:  

• Menus Fáceis de Navegar e Gráficos Ricos: gráficos vibrantes e modernos. O seu menu principal é simples, 

interativo e intuitivo.  

• Ecrã colorido e legível à luz solar:   translectivo de 2.2" permite uma ótima legibilidade à luz solar direta.  

• Resistente e a prova d'água aos padrões IPX-7:  diversão sem danos ao aparelho.  

• Alta sensibilidade SiRFstarIII GPS com 3 a 5 metros de precisão:  fornece uma experiência superior de navegação.  

• 18 Horas de vida útil da bateria com 2 baterias AA:  Dura um dia inteiro (ou mais).   

• Modo de suspensão:   Para conservar ao máximo a vida útil da bateria, coloca o dispositivo em um modo 

avançado de economia de energia. Desligará tudo, exceto para rastreamento GPS e volta a funcionar com um 

único toque.  

• Geocaching livre de papel:   descarregue e visualize mais de 20 características únicas de cada cache. Os detalhes 

incluem nomes, local, descrição, cobertura, tamanho, dificuldade, terreno, dicas e os últimos 20 utilizadores que 

fizeram registo, dentre inúmeros outros detalhes.  

• 500 megabytes de memória disponível ao utilizador:  Espaço extra para armazenar mapas adicionais, geocaches, 

waypoints e trilhos/rastos.  

• Gravar Rastreamentos e ver o auxiliar de navegação no ecrã do Mapa:  Mantém um registo de todos os passos 

que se tomou ao longo do dia.  

• Resumo do percurso:  Inicia a viagem com um clique e mantém o controle sobre as estatísticas úteis, tais como 

distância percorrida, velocidade média, ganhos de elevação e descida, etc.  

• Preço com IVA: 159€. 

 

 

 


