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 T50  ھا ویژگی

  رھیابی ھوشمند و گویا بسمت مقصد به زبان فارسی  .١
)Navigation System ( 

  ـ مشخصات نقشه 

  نقشه دقیق شامل کلیه خیابانھا، کوچه ھا و بن بست ھا  ·

   نمایش نقشه وکتور ھنگام رھیابی ·

ھزاران مکا ن مھم ثبت شده از  جستجو و مشخص کردن بسیار دقیق مکانھا و راھھا ·
 ل پمپ بنزین و گاز، بیمارستان ھا، پلیس و کالنتری، ادارات دولتی و غیرهقبی

  

  :امکانات و ویژگی ھای کاربردی جدیدـ 
  

 اینچی  ٥صفحه نمایش  بزرگ 
  

گرافیک جدید در نمای نقشه و مسیریابی از جمله قرارگرفتن دکمه زوم ،میزان شارژ باطری ، 

 دا بر روی صفحهنشانگر بلوتوث کارکیت و دکمه ھای تنظیم ص

قابلیت پخش فایل ھای صوتی ،تصویری ونمایش عکس از طریق حافظه داخلی وخارجی بدون نیاز 

 نقشه  SDبه تعویض 

 انتقال مکالمه از گوشی تلفن ھمراه به سیستم از طریق بلوتوث کارکیت

 رو انتقال صدای سیستم  به باند خودرو از طریق تنظیم و ارسال موج اف ام به رادیوی خود

برای ذخیره سازی و پخش فایل  USBگیگابایت جھت اتصال به درگاه  ٤حافظه داخلی به حجم 

 ھای صوتی و تصویری

 نرم افزارھای گوناگونی مانند ماشین حساب،تبدیل واحد ھای اندازه گیری وبازیھای متنوع 

  TXTنمایش فایل ھای انگلیسی با پسوند 

 مرورگر اینترنت 

 شماره گیر تلفن  

  (تھران(دسترسی آسان به اطالعات لحظه ای ترافیک  

 به صورت اتوماتیک و ھمچنین با درخواست کاربر ) تھران(رھیابی از معابر کم ترافیک  

 غیر روان ) تھران(ھشدارھای مناسب در زمان مواجه با ترافیک 

 نمایش مسیر ھای کم و پر تردد به صورت زنده   

 حالت رنگی برای نمایش و تفھیم بھتر  ٦به  )تھران(تقسیم بندی حجم ترافیک  

 به صورت لیست تفضیلی ) تھران(نمایش رویداد ھای ترافیک  

 به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک ) تھران(امکان دریافت اطالعات ترافیک  

 محیط نرم افزاری زیبا و ساده  

 قابلیت ارسال پیامک  
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