
Pilot™ 15 LM
PROČ MIO PILOT™ 15 LM?

Pilot™ 15 LM, navržený s funkcí QuickStart, má zjednodušené menu, 
takže nastavíte cíl během několika sekund. Pouhým klepnutím prstu 
nastavíte cíl a připravíte trasu.

Rychlá příprava na cestu

Pilot™ 15 LM je vybavený kvalitním softwarem pro GPS navigaci, 
používajícím pokročilé navigační algoritmy, které rychle a bezpracně 
vypočítají vaši trasu. Pomocí jednoduchého a zřetelného vizuálního a 
zvukového navádění vám zařízení pomůže dorazit do cíle. 

Pomocí optimalizované navigace vypočítá Pilot™ 15 LM nejrychlejší 
cestu nebo nejkratší trasu do cíle. Takže ať jedete podle časového 
plánu, nebo chcete ušetřit palivo, Pilot™ 15 LM je tu pro vás.

Dostanete se do cíle rychleji
– Optimalizovaná navigace

Prostřednictvím 5" obrazovky zobrazuje navigace Pilot™ 15 LM mapy 
velmi zřetelně díky ploše o 32 % větší než u tradiční 4" obrazovky. 
Uvidíte více, objevíte více.

Čím větší, tím lepší – 5" obrazovka

Jezděte s důvěrou
– Výkonná a podrobná navigace 

S mluvenými názvy ulic vám navigace Pilot™ 15 LM vždy pomůže, ať 
jste kdekoli. Zařízení je dodáváno s integrovaným hlasovým 
naváděním a technologií “Text to Speech” (TTS).

Mluvené  názvy ulic
– abyste nikdy neztratili cestu

Díky integrovaným mapám s doživotní aktualizací se nikdy nebudete 
muset starat o změny silniční sítě nebo silniční uzavírky*. Připojte 
zařízení k počítači, nainstalujte software MioMore Desktop a vždy se 
dozvíte o dostupné aktualizaci, takže se nikdy neztratíte.

Bezplatná aktualizace mapových 
podkladů – 45 zemí Evropy

* aktualizace map platí po dobu životnosti vašeho Mio zařízení

Váš společník na cestě 
pro každou trasu
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EUROPA 45 maps
AD • AT • BE • DK • FI • FR • DE • GI • GB • IT

IE • LI • LU • MT • MC • NO • NL • PT • SM
ES • SE • CH • VA • PL • CZ • HU • SK • BG
TR • GR • LV • LT • HR • EE • SI • CY • AL
BY • BA • MK • MD • ME • RO • RS • UA

Hlavní funkce
• Moderní a výkonná vizuální a hlasová navigace

• Doživotní aktualizace mapových podkladů*

• 4 cesty na výběr (nejsnadnější, nejkratší, ekologická, nejrychlejší)

• Rychlé vyhledávání a mluvené názvy ulic

• Informace o jízdních pruzích a rychlostních limitech

• 2 roky "door to door" záruka v ČR a SR

* aktualizace map platí po dobu životnosti vašeho Mio zařízení
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Obsah balení

• Mio Pilot™ 15 LM 

• autonabíječka

• držák na přední sklo

132.5 x 86.1 x 15.3  (mm)
168 g
ARM Cortex A7 800MHz
MSR2112
5” dotykový displej
480 * 272 pixelů

• Rozměry: 

• Váha:

• Procesor: 

• GPS přijímač : 

• Velikost a typ displeje: 

• Rozlišení displeje: 

Specifikace

Pilot™ 15 LM

Váš společník na cestě 
pro každou trasu


