
Ny produktlansering

GPSMAP® 1222 Touch, sjökortsplotter
Byt upp dig till en 12” sjökortsplotter med touchskärm med nya GPSMAP 12x2 Touch. Denna serie är idealisk
för fiske och cruising. Den erbjuder 1kW CHIRP med en kanal och enastående målseparering och ClearVü och
SideVü scanning ekolod som ger en näst intill fotografisk vy runt båten (endast xsv-modeller). Den har
komplett nätverkskapacitet som gör det enkelt att bygga ditt egna marina system med radar, autopilot, 
ekolodsmoduler, instrument, sensorer och ännu mer. Nätverksdelning gör att du kan dela data mellan
alla kompatibla enheter som finns inkopplade i nätverket. Använd sjökorten BlueChart G2 Vision HD och
få tillgång till funktionen Auto Guidance och andra navigationsfunktioner. 
Med inbyggt Wi-Fi ® kan du para ihop enheten med den kostnadsfria appen ActiveCaptain™ och få tillgång till 
OneChart™, som gör att du kan köpa och hämta nya sjökort.
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BLUECHART G2, CHIRP OCH CLEARVÜ RADAR OCH RADAR OVERLAY AUTO GUIDANCE, RADAR OCH AUTOPILOT

SAILASSIST LIVEVÜ FORWARD

TOUCHSKÄRM Stor högupplöst 12” touchskärm som kan läsas även i starkt solljus

INBYGGT EKOLOD
1 kW CHIRP-ekolod med en kanal ger kristallklara bilder med enastående målseparering och definiering
(endast xsv-modeller)

CLEARVÜ OCH SIDEVÜ
SCANNING

Levererar näst intill fotografiska bilder av vad som finns under, runt och vid sidan av din båt (endast xsv-
modeller)

STÖD FÖR PANOPTIX Stöd för all-seeing Panoptix ekolodsgivare

STÖD FÖR BLUECHART G2 
VISION HD

Innehåller expanderbart minne för sjökort som kan köpas till. BlueChart g2 Vision HD har Garmins
patenterade function Auto Guidance och andra funktioner som kommer till god användning.

BYGG ETT SYSTEM SOM 
PASSAR DIG

Ta del av ett komplett nätverk. Med Garmin Marine Network, NMEA 2000 / NMEA 0183, J1939 och inbyggd
ANT-uppkoppling kan du bygga ditt egna marina system med radar, motor, autopilot, ekolodsmoduler, 
instrument, sensorer, FLIR-kameror, Fusion-Link, VIRB-kamerastreaming och ännu mer.

APPEN ACTIVECAPTAIN
Med inbyggt Wi-Fi kan du para ihop med den kostnadsfria appen ActiveCaptain och få tillgång till 
OneChart™. Här kan du köpa och hämta nya sjökort och får dessutom tillgång till smartaviseringar1, 
mjukvaruuppdateringar, Garmin Quickdraw™ Community data och ännu mer

QUICKDRAW CONTOURS
Med den inbyggda mjukvaran Quickdraw Contours kan du skapa anpassad kartografi med 1’ konturer då du 
fiskar (ekolodsgivare som finns som tillval krävs)

GPS Inbyggd 10 Hz GPS som uppdateras 10 gånger per sekund

SEGLING
Inbyggda Garmin SailAssist™-funktioner, inklusive laylines, tävlingsfunktioner, bäring och avdrift, vinddata
och ännu mer

HUVUDFUNKTIONER:

SKÄRMEXEMPEL:



PRODUKTJÄMFÖRELSE:
GPSMAP® 722/922-

serien
GPSMAP 1022/1222-

serien
GPSMAP 1222 Touch-

serien

Nyhet Nyhet

Skärmstorlek (diagonal)
722: 7.0”
922: 9.0”

1022: 10”
1222: 12”

12.0”

Skärmupplösning
722: 800 x 480 WVGA

922: 1024 x 600 WSVGA
1022: 1024 x 600 WSVGA
1222: 1280 x 800 WXGA

1280 x 800 WXGA

Förprogrammerade kartor Baskarta över hela världen Baskarta över hela världen Baskarta över hela världen

Quickdraw Contours • • •
Stöd för Panoptix™ • • •
Inbyggd 10 Hz GPS/GLONASS-
mottagare

• • •

CHIRP traditionellt ekolod (low, mid, 
high)

Inbyggd
(Endast “xs”) 

Inbyggd
(Endast “xsv”) 

Inbyggd
(Endast “xsv”) 

Traditionellt ekolod (50/77/83/200 
kHz)

Inbyggd
(Endast “xs”) 

Inbyggd
(Endast “xsv”) 

Inbyggd
(Endast “xsv”) 

CHIRP ClearVü
(260/455/800 kHz)

Inbyggd
(Endast “xs”) 

Inbyggd
(Endast “xsv”) 

Inbyggd
(Endast “xsv”) 

CHIRP SideVü
(260/455/800 kHz)

Extern källa krävs
Inbyggd

(Endast “xsv”) 
Inbyggd

(Endast “xsv”) 
Överföringseffekt
- 1 kW (RMS)/4,000 W (Peak-to-Peak)

•
Endast “xs”

•
Endast “xsv”

•
Endast “xsv”

Accepterar dubbla minneskort
- Ger utökade kartmöjligheter och
lagring av användardata

•
(microSD™)

•
(SD)

•
(SD)

NMEA 2000®-kompatibel • • •
NMEA 0183-kompatibel
1 input port/1 output port

• • •

Stöd för Garmin Marine Network • • •
Stöd för radar • • •

Digital switching • • •

HDMI video-utgång •
Composite video input • • •
Stöd för AIS och DSC • • •
Kompatibel med Minn Kota® och
MotorGuide® trolling motorgivare

•
Endast “xs”

•
Endast “xsv”

•
Endast “xsv”

Tidvatten (med kompatibla sjökort) • • •
Monteringsmöjligheter Bygel/Flush Bygel/Flush Bygel/Flush

PRODUKTVARIATIONER:
Beskrivning: Artikelnummer: EAN: Rek. ca pris:

GPSMAP 1222 Touch 010-01917-10 753759206536 27 999 kr

Förpackningen innehåller: GPSMAP 1222, strömkabel, NMEA 2000® T-kopplingar, NMEA 2000 droppkabel (2 meter), bygelfäste med 
vred, flushmonteringskit inkl. packning, skyddskåpa, snäpplister och dokumentation

GPSMAP 1222xsv Touch
010-01917-12 753759206550 29 999 kr

Includes: GPSMAP 1222xsv, strömkabel, NMEA 2000® T-kopplingar, NMEA 2000 droppkabel (2 meter), bygelfäste med vred, 
flushmonteringskit inkl. packning, skyddskåpa, snäpplister och dokumentation



SPECIFIKATIONER:
Fysiska mått: 33.0 x 22.6 x 7.9 cm

Vikt: 2.63 kg

Vattenklassning: IPX72

Spänningsområde: 10 V - 32 V DC

Typisk strömförbrukning vid 12 Vdc: 2.4 A

Förpackningens mått: 16.5” x 9.0” x 11.5” / 42.2 x 22.7 x 29.6 cm

Antal per kartong: 3

Förpackningens vikt: 4.8 kg

Kartongens vikt: 16.1 kg

Kartongens mått: 44.0 x 31.0 x 70.0 cm

GMR™ FANTOM 18
18”, 40 W solid-state Garmin GMR Fantom
radom med MotionScope™-teknologi som
använder Doppler-effekten för att upptäcka
och markera rörliga mål så att du kan
undvika potentiella kollisionsrisker. Helt
integrerad med utvalda sjökortsplotters
från Garmin.

Artikelnummer: 010-01706-00
EAN: 753759168551
Rek. ca pris: 25 699 kr

PANOPTIX™ PS51-TH 
Panoptix multibeam genomskrovsgivare med 
premium FrontVü framåtseende ekolod
hjälper dig att undvika grundstötning3 genom
att visa dig botten framför din båt i realtid. 
Panoptix FrontVü är ett framåtseende ekolod
med small stråle som fokuserar på botten
som finns framför din båt och inte vad som
finns vid sidan om.

Artikelnummer: 010-01753-00
EAN: 753759170912
Rek. ca pris: 15 999 kr

COMPACT REACTOR™ 40 AUTOPILOT
Idealisk för utombordare med endast en
motor och som är mindre än 30 fot. Solid-
state 9-axis Attitude Heading Reference 
System (AHRS)-teknologi levererar färre
riktningsfel, kursavvikelser, roderrörelser,  
strömförbrukning och ger en mer
behaglig båttur.

Artikelnummer: 010-00705-06
EAN: 753759189327
Rek. ca pris: 15 999 kr

SKYDDSKÅPA 010-12547-03 753759172572 Rek. ca pris: 319 kr Skyddskåpa som passar din GPSMAP-enhet och skyddar
den från den tuffa marina miljön då den inte används.

FLUSHMONTERINGSKIT 010-12546-03 753759172558 Rek. ca pris: 269 kr

Är du ute efter en mer slimmad installation av din 
GPSMAP? Med vårt flushmonteringskit kan du montera
din enhet mot de flesta plana ytor som finns på din båt. 
Innehåller hårdvara, installationsinstruktioner och en
mall.

SNÄPPLISTER 010-12548-03 753759172596 Rek. ca pris: 269 kr Utbytes-snäpplister till din Garmin-enhet.

BYGELFÄSTE MED VRED 010-12545-03 753759172534 Rek. ca pris: 379 kr Håll din GPSMAP på plats med detta fäste. Går att tilta
för optimal synvinkel.

SPÄNNING/DATAKABEL 010-12550-00 753759172664 Rek. ca pris: 319 kr
Använd denna spänning/datakabel för att strömförsörja
din GPSMAP-enhet. Innehåller NMEA 0183 
inputs/outputs.

LUCKA TILL SD-KORT 010-12549-02 753759172619 Rek. ca pris: 139 kr Skydda minneskortet i din enhet med denna
utbyteslucka till platsen där sd-kortet sitter.

GWIND™ WIRELESS 2 
GIVARE

010-01616-00 753759157852 Rek. ca pris: 7 499 kr

Erbjuder en lättinstallerad lösning som eliminerar 
kabeldragning genom master upp till 15 meter. 
Exakta vindsignaler skickas via en ANT®-anslutning
direkt till din Garmin sjökortsplotter.

KOMPATIBLA TILLBEHÖR:

Besök Garmin.se för en komplett lista över tillbehör.
1 Då den är ihopparad med en kompatibel mobilenhet.
2 Besök Garmin.com/waterrating för mer information.
3Möjligheten att undvika grundstötning med FrontVü ekolod minskar då farten överstiger 8 knop.
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