
SEERIA
HDS Seeria, enimmüüdud multifunktsionaalne ekraan maailmas, 
pakub parimat kombinatsiooni kalaleidmise tehnoloogiast nagu 
näiteks CHIRP. See võimas kalaleidja on ka jõuline kaardiplotter, 
millesse saab integreerida radari, päramootori autopiloodi, sonari 
moodulid, laia andurite valiku, VHF raadio, AIS vastuvõtja ja palju 
muud. 

HDS seeria aitab navigeerida, leida kalu ja võimaldab rohkem 
aega vee peal veeta.

Traditsionaalne sonar vs 
CHIRP Sonar

CHIRP sonar plus DownScan
Imaging™ Splitscreen

CHIRP kõigile

GoFree abil saad vaadata HDS seeria seadmeid oma nutitelefonilt ning kontrollida neid iPadiga, surfata GoFree 
veebipoes ning allalaadida kaarte, rakendusi või tarkvara HDS seadmele.

Sellest räägitakse igas kalafoorumis ning –
klubis, kuid miks on CHIRP kasulik?  
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*Units of HDS sold by volume

HDS seeria aitab navigeerida, leida kalu ja võimaldab rohkem 
aega vee peal veeta.

*Units of HDS ld b



Uus Lowrance’i HDS Gen3 ühendab endas lihtsasti kasutatava 
puutetundliku ekraani, kiireima protsessori ning juhtivad 
kalaleidmise tehnoloogiad – CHIRP, BroadBand kajalood, 
StructureScan HD sonar ning DownScan allavaade. 

HDS Gen3 on ideaalne kaaslane navigeerimisel 
koos sisse-ehitatud 10HZ GPS antenni, kahe 
micro SD-kaardipesa, võimalusega valida 

 aid, näiteks C-MAP või 
Navionics, võimalusega kasutada Insight 
Genesis’t koostamaks enda kaarte ning 
pakkudes sisse-ehitatud traadita GoFree 
ühendust. 
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Tutvustame UUT

12"HD     Üliselge SolarMax™ ekraan 9"HD Üliselge SolarMax™ ekraan 7"HD Üliselge SolarMax™ ekraan



7

Külasta ka: w
w

w.low
rance.com

LIHTNE KASUTADA TÄIUSTATUD TEHNOLOOGIA CHIRP SONAR

Puutetundlik ekraan või nuppudega 
juhtimine pakub välk-kiiret ligipääsu kõikidele
HDS omadustele. Kiire protsessori ning 
uuendusliku kasutajaliidesga saavad 
õngitsejad kerida menüüdes, kasutada 
kursorit, eelvaate paneele ja palju muud.

Parimad kalaleidmise tehnoloogiad nagu 
CHIRP sonar, Insight Genesis, juhtmevaba 
ühendus ja Bluetooth on HDS Gen3 
standardvarustuses. Lowrance'ga on sul alati 
tehnika viimane sõna.

Sisse-ehitatud CHIRP Broadband kajalood 
paremaks sihtmärgi eralduseks ning ekraani 
selguseks. 
Leia üksikuid objekte, isegi siis kui need on 
põhja ligidal.

Lowrance® ainulaadne objekti eristus ja 
tööstusharu parim põhja lähedal olevate 
kalakogumike vaade. Parima vaate saamiseks 
vaata samaaegselt CHIRP Sonarit ja 
StructureScan® HD sonarit.

ADNEHÜAIEL

Juhi kogu aluse elektroonikasüsteemi, alates 
 tseeritud seadmetest, 

radarist, sonarist ja kaartidest kuni 
mootoriliideste ja Lowrance kütusekulu ja 
GPS sensoriteni.

NAVIGEERI

Sisemine 10Hz GPS antenn täpseks 
positsioneerimiseks, StructureMap™ 

 a valik ning 
ühildumine Insight Genesis kaardiloomise 
tarkvaraga.

PÜSI ÜHENDUSES

Sisseehitatud GoFree ™ wireless võimaldab 
sul juhtmevabalt oma nutitelefoniga või 
tahvelarvutiga vaadata ja juhtida HDS Gen3 
seadmeid kasutades selleks Lowrance 
GoFree™ rakendust. Kasuta GoFree e-poe 
rakendust kaartide alla- ja üleslaadimiseks 
ning oma HDS Gen3 tarkvara uuendamiseks.

STRUCTURESCAN® HD

Tõene Vasak/Parem/Allavaade. Ainsa 
sonarilahendusega, millel on eraldi külg-, ja 
allavaade, saad parima pildi sinu paadi ümber 
ja paadi all toimuvast.

MITMIKVAADE / 
KARTOGRAAFIA JAGAMINE

Vaata mitmete kaarditootjate kaartide 
erinevaid kombinatsioone. Lowrance'i 
Ethernet võimaldab üle HDS Gen3 seadmete 
võrgu kaarte jagada- Säästab raha, kuna ei 
pea lisakaarte ostma.

EELISED
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Link to HDS® 
Gen3 kanalile

StructureScan ® HD
Sonar Imaging

Broadband
SounderSonar

Multi-Touch
Display

AutoRouting
Navigation
10Hz GPS
Internal

10Hz GPS +
Heading Sensor

SmartSteer
Control

SpotlightScan
Surround-Scan Sonar

Omadused

Plug-and-play ühilduvad Lowrance lisamoodulid- Broadband 
radar, SonicHub mere audiosüsteem, B-klassi AIS vastuvõtja 

ning DSC VHF raadio, samuti SmartSteer® juhtimine MotorGuide 
PinpointGPS trollingmootorile ning Lowrance päramootori 

autopiloot.

veel rohkem


