"60 години ненадмината надеждност ...
защо да използвам нещо друго."
Мат Боаст Посланик на Lowrance UK

СЛАВАТА НА LOWRANCE
Последните седем шампиона на Bassmaster Classic

Благодарим Ви, че отделихте време, за да научите повече

спечелиха рибата с Lowrance. Това не е случайно.

за нашите продукти. Продуктите на Lowrance са лесни за

Lowrance поема водеща роля в морската електроника, когато
изобретява първия потребителски сонар през 1957 година.
Нашето наследство като най-добрата марка в морската
електроника се поддържа от повече от 60 години иновации,
надеждност и качество, водени от задачата да помогнем на
рибарите да намерят повече риба.
От първия в света аматьорски риба - FISH LO-K-TOR - до
най-добрия в света сонар - HDS LIVE - Сонарите. Lowrance
са използвани от повече рибари от всяка друга марка в
историята.

НОМЕР ЕДНО За намиране на риби.*

използване, разполагат с най-ярките и ясни дисплеи и найдобрата технология.
Независимо дали ловите на езера, крайбрежни води,
приливни реки или в открито море, сонарът на Lowrance
ще ви улесни при намирането на повече риба, така че да се
възползвате максимално от времето си. Ще намерите още
риба със сонар Lowrance. Това е факт.
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Независимо дали сте
сериозен турнирен рибар
или просто риболувате от
време на време ние имаме
продукт, който ще бъде
перфектно подходящ за
Вас.

Най-добрият сонар в света

Най-добрата цена в света

Най-лесният сонар в света

HDS LIVE се основава на наследството

Lowrance® Elite Ti2 дисплеите

Прекарайте повече време за риболов

на Lowrance® като лидер в морската

предлагат популярни премиум

и по-малко време за корекции с

електроника с иновативни функции

функции - като лесен за използване

HOOK2 серия дисплеи, отличаваща

като вградена поддръжка за Active

тъчскрийн, Active Imaging ™, FishReveal

се с перфектна комбинация от

Imaging , FishReveal , StructureScan®

™

простота и мощност, включващи

3D с активно изображение и сонар

генериране на карти в реално време,

сонар с автонастройка, широкоъгълно

в реално време LiveSight в реално

безжична свързаност и известявания

покритие Lowrance висок CHIRP и

време - плюс интеграция на смартфона

за смартфони - на по-достъпна цена

SideScan и DownScan Imaging ™.

LiveCast ™ .

в сравнение с други сонари в своята

™

™

™

™

, безжична мрежа, вградено

категория.

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

СОНАР ЗА ВСЕКИ РИБАР
Възможности

HDS LIVE

Elite-Ti2

HOOK2

SolarMAX ™ HD екран
SolarMAX екран
Тъч екран
Multi-тъч екран
Високопроизводителен процесор
CHIRP
DownScan Imaging™
SideScan
Active Imaging ™ долу

*
**
***

Active Imaging ™ страни
StructureScan® 3D с Active Imaging ™
Active Imaging ™ 3-в-1
LiveSight™ Сонар в реално време
Интеграция на SmartCam LiveCast ™ (HDS 16/12)
Genesis Live
Автоматично маршрутизиране
Уведомления за смартфон
Безжична мрежа
Сонар на живо в мрежата
Двуканален CHIRP
Вътрешна GPS антена (изключва моделите само сонар)
Безжична връзка

*

NMEA 2000®
NMEA 0183
Интеграция на двигателя
Управление на двигател SmartSteer MotorGuide® Xi5
Управление на автопилот SmartSteer ™
Power-Pole® котва
SiriusXM® Marine Weather
Радар
SonicHub® 2
Ethernet
Вход за видео
* Изключва SplitShot GPS плотери / 4x •
** Изключва 4x •
*** TripleShot само
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СОНАРА
В продължение на повече от шест десетилетия, Lowrance наложи ограниченията на
технологиите, за да достави нововъведения като първия потребителски сонар, първият
цветен сонар, първият комбо сонар, първият цифров сонар, и много други.
За 2019 г. Lowrance пусна набор от нови сонарни технологии и навигационни
инструменти, които превръщат възможностите си за откриване на риби на ново ниво.

риба

SelectScan маркира рибата
и я покрива в контрастни
цветове за по-лесно
идентифициране на мишената

Разстояние
до SideScan

Leading Edge
илюстрира как
сонарните лъчи
взаимодействат
с дънни контури

StructureScan® 3D с Active
Imaging™
Вземете реалния, триизмерен изглед на
рибата, структурата и контура на дъното,
които улесняват да разберете къде
са разположени рибата и структурата

StructureScan 3D с Active Imaging™

Дълбочина
под сондата

по отношение на вашата лодка с 3D
Transducer StructureScan с SideScan и

SideScan

CHIRP Sonar

DownScan Imaging

DownScan.

Active Imaging™ 3-в-1 сонар
Перфектен за определяне на зони
за съхранение на риба, като скални
образования, дървета, плевели,
канавки и плитчини, Active Imaging
™

3-в-1 с Lowrance CHIRP, SideScan

и DownScan осигурява превъзходна
яснота, най-доброто разделяне на
целта и изображенията с най-висока
разделителна способност,от всяка
друга технология за структуриране
НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

Active Imaging™ 3-в-1

риба

стръв

структура

FishReveal™ Режим
разделяне на целите
Вземете най-доброто от технологиите
CHIRP и DownScan Imaging ™ на един
Active Imaging DownScan с FishReveal
™

™

екран с изключителния изглед на
FishReveal ™ Smart Target, който

риба

водна колона

структура

ви помага лесно да разпознавате
рибите от структурата и да покривате
изображенията с висока детайлност
на DownScan. FishReveal ™ прави
идентификацията на рибите лесна
и премахва необходимостта от
показване на сонара CHIRP и
DownScan Imaging в двупанелен
дисплей с разделен екран.
FishReveal ™ е съвместим с HDS LIVE
и Elite Ti2 дисплеи.

Разстения

Active Imaging™ SideScan
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LiveSight ™ - риболов в реално време
Никога преди не сте ловили така! Новият режим LiveSight
™

превръща риболова в риболов със свалени карти,

Перфектен за спускане и вертикален джиг, или за
проследяване на стръвта пред лодката , LiveSight ™ Ви

предоставяйки най-подробните изгледи на рибите, при

позволява да получите видимост така че да знаете дали те

всяко движение и помръдване. Ще виждате рибата в

активно се хранят. Монтирайте сондата в предна посока, за

реално време, като наблюдавате как рибите реагират на

да хоризонтален поглед или го монтирайте в посока надолу,

примамката ви, вижте как са свързани със структурата и ще

за поглед върху вертикален джиг под лодката.

получите представа за това, което работи, какво не е и какво
да правите по-нататък.

LiveSight™ напред

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

LiveSight™ долу

ТЕХНОЛОГИЯ НА СОНАРА
CHIRP and Broadband Sonar™
Вижте рибата, структурата и дъното с
по-голяма яснота - с Lowrance CHIRP и
Broadband Sounder с Advanced Signal
Processing (ASP ™). CHIRP и Broadband
имат несравнима целева сепарация
и яснота на екрана, за да дадат на
рибарите най-добрата представа за
отделните рибни цели, дори когато
риба

рибите са близо до дъното или са
окачени в тесни канали.

структура

Colourline™ илюстрира целевата
твърдост - колкото по-светъл е
цветът, толкова по-твърда е целта
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ТЕХНОЛОГИЯ

LiveCast™ видеопоток

Предавайте видео от вашия смартфон на 16 и 12-инчови HDS LIVE модели с HDMI кабел.

LiveCast ™ - интеграция на смартфон
Вече не трябва да избирате между гледане на мача или
риболов - с LiveCast™ интеграция на смартфони. Гледайте
видео, преглеждайте Google карти и данни за риболов
на екрана с висока резолюция HDS LIVE дисплей чрез
HDMI връзката на HDS LIVE 16 и 12-инчови модели.
Преглеждайте данни от вашия смартфон и дръжте под око
рибата с LiveCast™- на разделен екран.

Уведомления за смартфон
Дръжте погледа си в рибата и не пропускай важен SMS или
обаждане благодарение на уведомленията от смартфон,
вградени в HDS LIVE. Изключете телефонните известия
или ги оставете да получават като изскачащи известия на
екрана на вашия HDS LIVE или Elite Ti2 дисплей.

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

На екрана на HDS LIVE и Elite Ti ще се появи изскачащ прозорец2 се
показва, когато получите повикване или текстово съобщение.

C-MAP Genesis Live - картографиране в
реално време
Актуализирайте картата на любимото си място за риболов
с ½ футови контури - в реално време - на екрана на вашия
рибарник / картограф с C-MAP Genesis Live. Genesis Live
използва цифрова дълбочина, за да създава карти с
висока разделителна способност . Обновете ключови
зони за риболов с картите на Genesis Live, което улеснява
намирането на райони, където рибата обича да се крие, като
плитчини, точки, канавки.

Създайте Genesis Live + StructureMap ™ splitscreen и получете
страничен изглед на контура на дълбочината и картографиране на
StructureMap в реално време.

www.lowrance.com | 10

НАЙ-ДОБЪР СОНАР ЗА РИБОЛОВ

Независимо дали сте турнирен рибар,

Не е тайна, че HDS дисплеите са били

HDS LIVE предлага високо детайлни

опитен професионалист или уикенд

избор на риболовни професионалисти

Active Imaging ™ и RealSight ™ в реално

войн - всеки рибар, който е сериозен

от години, така че не трябваше да се

време, както и нови удобни функции

за улов на риба в сладководна или

връщаме към чертожната дъска, за да

като LiveCast ™ и уведомления за

солена вода - ние имаме вашия

създадем HDS LIVE; ние направихме

смартфон, в допълнение към най-

рибарник. Това е HDS LIVE.

най-добрия сонар в света още по-

добрия набор от навигационни

добър.

инструменти, вградени в HDS дисплей.

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

© Жан-Батист Д'Енкуин

Основни функции
• SolarMAX ™ HD технология на екрана

• Съвместим с HALO24 Радар

• Вграден нисък, среден и висок CHIRP

• Възможност за автоматично

• Интегрирана поддръжка за New

маршрутизиране на C-MAP® и

Active Imaging и StructureScan® 3D с
™

Active Imaging

• Съвместим със сонда в реално време
LiveSight

Navionics
• Разделен екран с шест панела (само

™

за HDS LIVE 16/12)
• Сензорен контрол на тролинг мотор,

™

• FishReveal Режим разделяне на

извънбордов пилот и Power-Pole®

™

целите

• SonicHub®2 и SiriusXM® Marine

• Картографиране на C-MAP® Genesis
Live

(само за HDS LIVE 16/12)

Weather / Audio
• Съвместим с Broadband Radar™

• Уведомления за смартфон
• Интеграция на смартфона LiveCast

Прегледайте цялото изображение на
структурата едновременно - за първи път.

• Съвместим Mercury VesselView
™

• Елегантен дизайн с нисък профил
www.lowrance.com | 12

НАЙ-ДОБРА ЦЕНА

FishReveal™ улеснява виждането на
рибата в Active Imaging™ Долу.

Премиум функции на достъпна цена.

Основни функции
•Л
 есен за използване сензорен

Предлагайки популярни премиум

които не само правят Elite Ti2 лесен

функции на по-достъпна цена,

за използване, но ви улесняват

отколкото всеки дисплей в своята

за по-голям успех на водата - с

•П
 оддръжка на Active Imaging ™

категория, Elite Ti2 дава на рибарите

Active Imaging ™ и C-MAP Genesis

• FishReveal™ Режим разделяне на

ниво на мощна навигация и

Live безжични мрежи и смартфон

навигационна функционалност,

уведомления.

екран

целите
•Б
 езжична мрежа

обикновено запазени за по-скъпи

•У
 ведомления за смартфон

риболовни устройства.

•В
 ъзможност за автоматично

Добавете Elite Ti2 към вашата лодка
и се насладете на премиум функции,

маршрутизиране на C-MAP® и
Navionics
•C
 -MAP Genesis Live
•К
 онтрол с тъчскрийн на двигатели
за тролинг MotorGuide® Xi5 и
котви на Power-Pole®

С Active Imaging™ 3-в-1 сонар, ще
пробиете по-малко дупки в лодката си
и ще получите всичките си сонари CHIRP, SideScan, DownScan Imaging ™
- от само една инсталация на сонда.

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

•И
 нтеграция с двигателя
•Б
 езжична връзка
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НАЙ-ЛЕСНИЯТ СОНАР В СВЕТА

HOOK2 12
TripleShot
Комбо

Ще можете да се съсредоточите върху риболова с HOOK2,.
ХООК2

предлага безпроблемен риболов

с лесно оформление на менюто,
клавиатура с директен достъп.

риболов директно от кутията.
Лесната му употреба се конкурира
само с надеждността на водата.

Какво прави HOOK2 различен е

Ще видите повече риба във водния

ноговата основна функция, сонар

стълб и ще покриете повече площ

с автоматично настройване, който

за по-малко време с HOOK2, която

доставя най-доброто изображение

предлага модели с опции High CHIRP,

всеки път, като автоматично регулира

широколентов сонар, SideScan и

настройките на сонара при промяна на

DownScan Imaging.

условията за риболов. ХООК е готов за
2

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

Основни функции
•А
 втоматична настройка

HOOK2 7x
TripleShot
плотер

•Ш
 ирокоъгълен сонар
•М
 одели, предлагащи Broadband
Sounder™, висок CHIRP, плюс SideScan
и DownScan Imaging ™
•М
 одели с пълна карта и основнен
GPS плотер

ИМА HOOK2 ПРОЕКТИРАН ЗА ВАС
МОДЕЛ
СОНДА

2
4X HOOK2 5X HOOK2 7X HOOK2 7X HOOK2 5 HOOK2 7 HOOK2 8 HOOK2 5 HOOK2 7 HOOK2 9 HOOK2 12
HOOK2 4X HOOK
GPS
GPS
GPS
GPS
COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO

BULLET

BULLET

Единична
честота
GPS
ПЛОТЕР
CHIRP

SIDESCAN
IMAGING
GPS
КАРТА
Изберете HOOK2 за начина, по който ловите риба от комбо, включващи сонар TripleShot 3-в-1, SplitShot 2-в-1 и • сонар с картограф или
основна навигационна способност на GPS плотер.

НОРМАЛЕН СОНАР

HOOK 2 - 2x ПОКРИТИЕ НА СОНАРА

Широкоъгълният сонар
доставя двойно покритие на
сравнен с други модели.

ХООК2
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ПРЕНОСИМ СОНАР
Lowrance Сонар за лед, или всички сезони и портативни
захранващи пакети са лесни за транспортиране, идват с
регулируема стойка за дисплей, чифт кутии за захващане,
захранващ кабел и батерия, за да имате всичко
необходимо, независимо дали ловите риба от малка лодка
или неподвижно място, или на лед.

HOOK2 7 Риболов на лед
Ще получите по-добър изглед
на рибата и водния стълб,
когато вземете HOOK2 7 за лед
на следващия си риболов с лед.
Перфектното съчетание на простота
и мощност, дисплеите HOOK2 са
лесни за използване, предлагат
бърз достъп до основните
характеристики и осигуряват
доказана производителност на
сонарите Lowrance® CHIRP.

риба.

HOOK2 7 Риболов на лед

HOOK2 4x пакет за целия сезон

Нови 7-инчови портативни
захранващи пакети

HOOK2 4x All Season Packs

HOOK2 5 за риболов на лед

Независимо дали ловите риба от леда

От замразени езера до летните

HOOK2 5 за лед предлага прости

или пристанище, ще имате по-лесен

горещини и всичко помежду, Вие ще

менюта, лесен достъп до ключови

преглед на връщането на записа с

бъдете готови за риболов за всички

функции и сонар с автоматично

новия Elite Ti и HOOK Преносими

условия с преносим ХООК2 4x All-

настройване. Осъществено от

захранващи пакети, които поддържат

Season , с 4-инчов дисплей с висока

доказаната производителност на

7-инчови дисплеи. Използвайте своя

резолюция, Lowrance Broadband

Lowrance®, Ice Machine се отличава с

7-инчов дисплей на лодката си или и

и HOOK2 изключителен сонар с

висок CHIRP, плюс вграден GPS.

го вземете навсякъде, където ловите

автоматично настройване.

2

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

2

ПРЕНОСИМИ

FishHunter Pro

FishHunter 3D

Дните, в които се налага да притежавате лодка, за да

Не е нужно да притежавате лодка, за да се възползвате от

използвате сонар, са история. Вземете FishHunter Pro

предимствата на сонара. Независимо дали ловите риба от

навсякъде, където риболувате - и винаги ще знаете

док, бряг или от каяк, вземете FishHunter 3D и винаги ще

къде да хвърляте въдицата.

знаете къде да хвърляте.

• Не се изисква интернет или мобилна връзка

•Н
 е се изисква интернет или мобилна връзка

• Надеждна WiFi връзка с обхват до 55 метра

•Н
 адеждна WiFi връзка с обхват до 200 фута (65 метра)

• Вижте сонарно изображения на вашия смартфон

•В
 ижте сонарно изображения на вашия смартфон

• Тричестотна сонда с честоти 381kHz, 475kHz и 675kHz

•В
 ключва 5 три-честотни сонара с честоти 381kHz, 475kHz и

• Преглед на необработени данни

675kHz

• Създаване на персонализирани контурни карти

•3
 D риба, посока на кастинг

• Изисква безплатно приложение за FishHunter (достъпно за

•С
 ъздаване на персонализирани цветови контурни карти и

iOS и Android)

структурни карти
•И
 зисква безплатно приложение за FishHunter (достъпно за
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КАРТОГРАФИЯ
Комбинираните сонари Lowrance са
съвместими с множество карти, за да
отговарят на вашите предпочитания за
картографиране, включително C-MAP,
Navionics, CMOR, Trax и др.

C-MAP Genesis

Предимства на C-MAP Genesis ™

C-MAP Genesis ви дава възможност да

• Подобрете картографирането на

Genesis™ Edge • Неограничено
гледане и

създавате персонализирани риболовни

любимите си водоеми, като изпратите

сваляне на лични

карти с висока разделителна

сонарните дневници на социалната

пътувания

способност с невероятни детайли.

карта Genesis.

Възползвайте се от безплатната

• Преглеждайте и изтегляйте

онлайн социална карта, създадена

неограничени социални карти

от други потребители и изтеглете

безплатно.

любимите си водоеми. По-добрите

• Контурните линии, разположени в

карти са по-добри от риболова.

най-близко разстояние от 1 фута, са

Научете повече в genesismaps.com

покрити със синя сенчеста дълбочина

C-MAP MAX-N+

• Долен слой на твърдост
• Вегетационен слой
• Възможност за обединяване на карти
с Social Map или да ги запазите
Private

• Висококачествени въздушни снимки

C-MAP MAX-N + крайбрежни

с информация за пристанището

карти осигуряват точна, актуална

и подхода за повишаване на

информация, уникални характеристики

осведомеността за ситуацията

и специализирано съдържание, за да

• Марина Инфо / Пристанищни услуги

подобрят всяко приключение с лодка.

помагат на пътуващите яхти да се

• Динамични приливи и течения

насладят на плаването по света

• Сателитни изображения
• Засенченi рифове
НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

• Затъмняване на дълбочините по
избор

• Малки и големи зони на покритие

C-MAP MAX-N

сектори, останки / препятствия, зони за

MAX-N осигурява крайбрежни крузери

закотвяне и др. Предлага се в местни и

с точни подробности за безопасна

шири зони.

навигация, включително дълбоки
зони, контури и точкови звукови
сигнали, заедно с NavAids, леки

www.lowrance.com | 20

РАДАР
Линията Морски Радари Lowrance ви дава най-ясната
картина на заобикалящата среда за безопасна навигация
в условия на ограничена видимост. работата с радарите е
лесна и е идеална за всяка риболовна лодка.

НОВ HALO24 Радар
HALO24 революционизира радара, като

• Едновременната работа с двоен

предлага почти изглед в реално време, за

диапазон вижда както близо, така и

първи път 60 RPM за близко разстояние

далеч

за максимално избягване на сблъсък.
Идентифицирайте опасностите в миг с
VelocityTrack Доплерова технология и се
™

насладете на едновременно покритие на
къси и дълги разстояния - до 48 морски
мили - .
• 48 nm от компактен 24-инчов купол
• Усъвършенствана технология за
компресиране на пулса с заточване на
лъча

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

• Ултра-бърза работа с 60 RPM на
диапазони до 1.5 nm
• VelocityTrack™ Доплерова технология
за избягване на сблъсък
• Лесна работа с режим пристанище,
офшорни и птица
• MARPA проследяване на цели (до 10
цели, 20 в двоен диапазон)
• Готови мигновено от режим на
готовност

Broadband 4G™ радар
• Instant On ™: Солидната технология
произвежда незабавно изображение

повърхностни смущения
• MARPA Target Tracking: Проследяване

на екрана, без продължителното

на до 10 цели. Изисква датчик за

забавяне за загряването.

посока.

• Заточване на лъча

• Безопасни: Изключително ниски

• До 36nm диапазон

емисии. Излъчва по-малко радиация от

• Разширено отхвърляне на

мобилния телефон, така че може да се

Broadband 3G™ Радар
• Instant On™: Технологията на

без продължителното забавяне

твърдото тяло дава незабавно и

на загряването на магнетронните

точно изображение на екрана,

импулсни радари.
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НАВИГАЦИЯ
Навигацията с Lowrance никога не е била по-безопасна или по-лесна - от новите УКВ
радиостанции Link-6S и Link-9 до компаса Precision-9 и SmartSteer™ контрол на ел.
двигагтели и автопилот - ще имате по-голям контрол и по-голяма осведоменост за
ситуацията от всякога.
Link-9
Link-9 разполага с вграден GPS приемник, NMEA 2000® свързаност, вграден
двуканален AIS приемник , двойно и тройно наблюдение, сканиране, поинтуитивен потребителски интерфейс, по-голям LCD и нов промишлен дизайн.

Link-6S
Комуникирайте ясно с този надежден радиоприемник DSC, клас D, с вградена
GPS антена, четирибутонена трупка с микрофон, интуитивен контрол на въртенето
и клавиатурата и нов механичен дизайн за лесно инсталиране.

Point-1 GPS
Интегрираният електронен компас осигурява 10Hz GPS актуализация на
позицията плюс позицията на компаса за стабилизиране на графиката и радарно
наслагване, плюс точна позиция на кораба, дори и при ниски скорости.

Precision-9
Компасът Precision-9 измерва движението по девет отделни оси, за да предостави
възможно най-точна информация за позицията и скоростта на завиване за
автопилот, радар и навигационни системи Lowrance.

NAIS 500
Намалете риска от сблъсък с последното поколение, напълно интегриран, AIS
транспондер от клас B, който е от съществено значение за навигацията по
днешните натоварени транспортни линии и претоварените пристанища.

НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ
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РАБОТА В
МРЕЖА

С мрежовите решения Lowrance можете да изтеглите C-MAP Genesis карти, закупите на
карти, софтуерни актуализации директно на HDS LIVE и Elite Ti2 дисплеи. Преглеждайте /
контролирайте вашия HDS или Elite Ti2 дисплей от смартфон / таблет, предавайте музика,
наблюдавайте времето и получавайте спокойствието, което идва с познаването на
местоположението и състоянието на сигурността на вашата лодка с решение за следене.
Свързване с Power-Pole®

Можете да използвате вградената

независим или едновременен контрол

Bluetooth® връзка на HDS LIVE или Elite

на множество полюси на захранването

Ti дисплеи за управление на Power-

и направете ръчни или автоматични

Pole® котви, оборудвани с контролна

настройки директно от вашия сензорен

система C-Monster . Насладете се на

екран.

2

™

SonicHub®2 Морски аудио сървър
Lowrance® SonicHub2 има вграден

възпроизвеждане от USB устройство

Bluetooth®, който ви позволява да

или iPod и включва свързаност

предавате музика, включително

SiriusXM® (само за САЩ) - всичко това

Pandora® (където е възможно) от

с пълен контрол от вашия HDS LIVE

смартфон или таблет. Системата

или Elite Ti2 дисплей.

поддържа AM / FM радио,

WM-3 SiriusXM® Marine Audio and Weather

NMEA 2000
Мрежовите устройства на Lowrance

данни с дисплеи и инструменти,

NMEA 2000 ще споделят и / или

инсталирани в NMEA 2000 мрежа.

показват избираеми от потребителя
НОМЕР ЕДНО ИЗБОР ЗА НАМИРАНЕ НА РИБИ

Link
Безплатно приложение Link позволява
на потребителите да управляват
мултифункционалните дисплеи на
Lowrance® от смартфон или таблет.

Сателитно проследяване
Не се притеснявайте за вашата

навсякъде по света. Track е гъвкаво,

реално време. Тази информация се

лодка - Проследете я. Отпуснете се и

евтино телеметрично решение, което

изпраща сигурно и автоматично в

открийте спокойствие с възможността

записва местоположението на вашата

облака, където можете да го получите

да следите местоположението и

лодка, състоянието на сигурността и

чрез личното си табло на всеки

сигурността на вашата лодка, 24/7

производителността на двигателя в

компютър или мобилно устройство.
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