As melhores soluções de equipamentos multifunções, multiplos também nas formas de
sonda/sonar (GPS/Chartplotter/Sonda 2D/Sonar DI/Sonar SI)
Campanha especial válida de 21 de Julho a 30 de Setembro 2017

Em 2017 a Humminbird padronizou os seus produtos para que todos os modelos com sonda, pudessem usar um
conjunto alargado de frequências, permitindo ao aparelhos serem mais bem configurados para uma pesca de
profundidade, ou de águas interiores, ou usando também sonares de varrimento lateral e vertical.
No caso dos combinados com sonar de varrimento lateral e vertical, o transdutor standard
já permite todas essas frequências para uso em modo CHIRP ou em combinações seletivas para otimização em
alguma situação específica de pesca : 50/83/200/455/800 e nas unidades MEGA, mais a frequência de 1200KHz.
Para reforçar todas estas ferramentas para a pesca, todas as unidades têm a função única no mercado, de
mapeamento instantâneo de fundos (Autochart Live).
A Nautel disponibiliza neste período os seguintes modelos a preços muito especiais.

HELIX 5 CHIRP SI GPS G2
GPS/Chartplotter/Sonda 2D /Sonar Vertical DI/Sonar Lateral SI

Visor de 5"TFT . 256 côres. Alta resolução :480x800 pixels. Supervisibilidade à luz solar.
Antena GPS interna 50 canais. SONDA 2D : 500w de potência (RMS), Escalas até500m.
Mais ou menos 460m de alcance em 2D. Frequências 50/83/200/455/800KHz. Dimensões A10,87xL19,43xP 7,54cm.

€ 785

Estanquicidade IPX5 .Modo de multiapresentação,. Diversas outras funções.
Automapeamento de fundos com opção software AUTOCHART.
poupança
Usa Cartografia Navionics (opcional). tem mapa base UNIMAP.
114 €
Funções GPS : 2.700 waypoints, 45 rotas, 50 rastos/20.000 pontos cada.
Feixes de 28 , 16 , 45 e 75 graus de abertura. Alcance de 100m em DI, e 70m em SI.
Completa com transdutor para painel de popa XNT-9-SI-180-T, sensor de temperatura e manual de operação
Sensor de temperatura incorporado no transdutor. Alimentação :12 a 20VDC

€ 869

HELIX 7 CHIRP SI GPS G2

GPS/Chartplotter/Sonda 2D /Sonar Vertical DI/Sonar Lateral SI

Visor de 7"TFT . 256 côres. Alta resolução :480x800 pixels. Supervisibilidade à luz solar.
Antena GPS interna 50 canais. SONDA 2D : 500w de potência (RMS), Escalas até500m.
Mais ou menos 460m de alcance em 2D. Frequências 50/83/200/455/800KHz. Dimensões A13,82xL26,77xP 7,54cm.

€ 1.100

Estanquicidade IPX5 .Modo de multiapresentação,. Diversas outras funções.
Automapeamento de fundos com opção software AUTOCHART.
poupança
Usa Cartografia Navionics (opcional). tem mapa base UNIMAP.
159 €
Funções GPS : 2.700 waypoints, 45 rotas, 50 rastos/20.000 pontos cada.
Feixes de 28 , 16 , 45 e 75 graus de abertura. Alcance de 100m em DI, e 70m em SI.
Completa com transdutor para painel de popa XNT-9-SI-180-T, sensor de temperatura e manual de operação
Sensor de temperatura incorporado no transdutor. Alimentação :12 a 20VDC

HELIX 9 MEGA SI GPS G2N

€ 1.949

GPS/Chartplotter/Sonda 2D /Sonar Vertical DI/Sonar lateral MEGA SI

Visor de 9"TFT . 256 côres. Alta resolução :800x480 pixels. Supervisibilidade à luz solar.
Antena GPS interna 50 canais. SONDA 2D : 500w de potência (RMS), Escalas até500m.
Mais ou menos 460m de alcance em 2D. Frequências 50/83/200/455/800/1200 KHz.
Dimensões A18,07x34,14cm.
Estanquicidade IPX5 .Modo de multiapresentação.
Possibilidade de ligar a radar e fazer rede com outras unidades G2N
Automapeamento de fundos com opção software AUTOCHART.
Usa Cartografia Navionics (opcional). tem mapa base UNIMAP.
Funções GPS : 2.700 waypoints, 45 rotas, 50 rastos/20.000 pontos cada.
Feixes de 28 , 16 , 45 e 75 graus de abertura. Alcance de 100m em DI. e 36m em MEGA SI
Completa com transdutor para painel de popa XM-9-20-MSI-T , sensor de temperatura e
manual de operação

10% de desconto nas cartas S2
quando comprada com uma Helix

poupança
320 €

40% de desconto nos cartões
ZeroLine SD (Autochart)
quando comprados com uma Helix

