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 S430  ھا ویژگی

رھیابی ھوشمند و گویا بسمت مقصد به زبان فارسی و انگلیسی با استفاده 
مگافورس، شامل کلیه بزرگراھھا، خیابانھای اصلی و فرعی،  از دقیقترین نقشه

 .ھا میادین، کوچه ھا و بن بست
 

قابل استفاده در کالن شھرھا از جمله، استان تھران ،کرج ، تبریز ، قم، مشھد  
  .قزوین ، اصفھان ، رشت، کیش ، انزلی و جاده ھای بین شھری  ،

 
 

 کاربر طی سه سال اخیر مورد تایید و رضایت ھزاران
 

 : ویژگی ھای کاربردی
 مکانھا و راھھا ـ جستجو و مشخص کردن بسیار دقیق

 ـ نشان دادن خالصه ای از مسیر مورد نظر
 و جستجوی مسیر بھینه ـ پیدا کردن سریع راه

 بزرگراه بلیت انتخاب کوتاه ترین، سریعترین، از بزرگراه و غیرـ قا
 ـ رھیابی ھوشمندانه و گویا به سوی مقصد

جدید به صورت خودکار در صورت انحراف از  ـ جستجوی سریع و پیداکردن راه
 مسیر اصلی

مھم ثبت شده از قبیل پمپ بنزین و گاز،  ـ رھیابی به سوی ھزاران مکا ن
ھا و مراکز تفریحی، رستورانھا،  اکز پلیس و کالنتریھا، موزهبیمارستان ھا، مر

 ادارات دولتی و غیره
 

 : ویژگی ھای عمومی
 نمایش فلش جھت حرکت به ھمراه فاصله تا نقطه گردش ـ

 خیابان بعدی ـ نمایش نام خیابان فعلی و
 ـ امکان ثبت مکانھای جدید

 ـ امکان ثبت مسیر
 سه بعدی ـ نمایش دو بعدی و

 ان شبیه سازی مسیر به ھمراه امکان تعیین مبدا و مقصدـ امک
 لیست مسیر ـ مشاھده

 ـ نمایش سرعت لحظه ای خودرو
 ھای وارد شده آدرس) جدیدترین(ـ استفاده از آخرین 

 )مرد، زن، زبان انگلیسی(ـ امکان انتخاب گوینده 
 )نظر و یا تقاطع دو خیابانوارد کردن نام کوچه مورد (آدرس  ـ جستجو ازطریق

 به ھمراه منطقه آن ـ نمایش اسم خیابان
 ـ جستجو از روی اماکن مھم، نقشه وغیره

رھیابی به سمت مقصد با راھنمایی صوتی ، از طریق اعالم  ـ ھدایت در ھنگام
 جھت حرکت

 
 : خاص ویژگی ھای

 ـ نمایش نقشه وکتور ھنگام رھیابی
 حرکت ھنگامـ نمایش جھت ھای جغرافیایی در 

  ـ نمایش طول و عرض جغرافیایی و ھمچنین ارتفاع از سطح دریا 
   اینچی  ٤.٣    دارای صفحه ی لمسی ـ 
 )ھزار تومان کارمزد دارد ٥٠(قابلیت نصب نقشه انگلیسی  -

   

   : ویژگی ھای مولتی مدیا
   MP3   ـ امکان پخش
   فیلم و عکس   ـ امکان پخش

  ابھای الکترونیکیـ قا بلیت پخش فایلھای فلش و کت
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