
nüvi 1340- serie

De perfecte reisgezel voor elke dag met breedbeeld scherm

•	 Superslanke vormgeving 

•	 Voorzien van Garmin Smart Traffic (alleen nüvi 1340 ST & ST LMU)  

•	 Openbaar vervoer informatie en voetgangersmodus met optionele download 
voor CityXplorer™ 

•	 Aantrekkelijke gebruikersinterface door verbeterde weergave, nieuwe 
aanraak- en sleepbediening en helder aanraakscherm met een diagonaal van 
11 centimeter 

•	 Afslag-voor-afslag aanwijzingen, zowel uitgesproken als op scherm getoond, 
met vermelding van straatnamen (text-to-speech) 

•	 Het Nieuwe Rijden binnen handbereik: rij “groen”met Garmin ecoRoute™  

•	 Altijd de nieuwste kaarten met nüMaps Lifetime (nüvi 1340 ST LMU)
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nüvi 1340- serie
Superslanke navigator met nog meer gebruikersgemak
De nieuwe nüvi 1340 heeft een superslanke vormgeving en is maar liefst 25% dunner dan zijn voorgangers. Het geavanceerde navigatiesysteem 
heeft een nog aantrekkelijkere gebruikersinterface met verbeterde weergave, een nieuwe aanraak-en-sleep bediening en een helder aanraakscherm. 
Verder beschikt het toestel over navigatiefuncties voor wandelen, openbaar vervoer informatie, ecoRoute™ en text-to-speech. 

Navigeren buiten de auto
Voortaan kunt u uw nüvi ook gebruiken om de snelste route naar dat leuke restaurant in het stadscentrum te vinden, nadat u uw auto 
daarbuiten geparkeerd heeft. Het met CityXplorer™ uitgeruste toestel beschikt namelijk ook over een voetgangersmodus en kan rekening 
houden met de dienstregeling van het openbaar vervoer (optioneel te downloaden). De nüvi geeft u een gedetailleerde routeplanning met de 
verwachte aankomsttijd, een overzicht van de vertrektijden van het openbaar vervoer en de nuttige punten in de omgeving. Voortaan vertelt uw 
navigatiesysteem u precies hoe laat de metro vertrekt naar het centrum, via welke straten u daarna uw eindbestemming kunt bereiken en welke 
bezienswaardigheden u onderweg tegenkomt.

Afslag-voor-afslag aanwijzingen en verkeersinformatie altijd up-to-date
De nüvi 1340 geeft afslag-voor-afslag aanwijzigingen, die zowel uitgesproken worden als op het scherm getoond worden. Hierbij worden ook 
straatnamen genoemd (text-to-speech). Verder kan er door middel van een (optionele) TMC-ontvanger verkeersinformatie getoond worden, 
waardoor vertragingen, ongelukken en wegwerkzaamheden op de gekozen route direct vermeden kunnen worden. Tevens is het toestel uitgerust 
met software voor flitspalen, zodat de vaste, tijdelijke en mobiele flitspalen op de route worden weergegeven. De rijbaanassistent geeft bij afritten 
en kruispunten aan welke rijbaan u het beste kunt kiezen. 

Zuinig rijden met de nüvi 1340
Met EcoRoute™ kunt u op een positieve manier bijdragen aan het milieu. Naast de snelle of korte route kunt u ook kiezen voor een route waarbij 
zo min mogelijk brandstof verbruikt wordt. 

Slim op weg met Garmin Smart Traffic
Garmin Smart Traffic is de nieuwe premium verkeersinformatie van Garmin in Nederland. Met informatie over wegwerkzaamheden, incidenten, 
mobiele flitsers en verkeersdrukte op Rijkswegen en het onderliggend wegennet gaat u altijd slim op weg met de Garmin nüvi 1340 Smart Traffic. 

Product kenmerken en specificaties

•	 Super slank ontwerp, 25% dunner dan eerdere versies
•	 Voorzien van Garmin Smart Traffic (alleen Garmin nüvi 1340 

Smart Traffic en Smart Traffic met Lifetime Update)
•	 Voetgangersmodus met optionele download voor CityXplorer™ 

met voetgangers- en openbaar vervoer opties voor navigatie 
buiten de auto

•	 Noemen van straatnamen door middel van text-to-speech
•	 Rijbaanassistent voor het kiezen van de juiste rijbaan bij afritten 

en kruispunten
•	 Uitwisseling van nuttige punten, met gebruikersbeoordelingen
•	 Compatibel met verkeersinformatie door optionele TMC-

ontvanger
•	 Ingebouwde Cyclops flitspalen database voor relevante 

waarschuwingen van flitspalen op de route
•	 Eenvoudig te gebruiken aanraakscherm met verbeterde interface
•	 ecoRoute™ - weergave van de reiskosten tijdens de 

routeplanning en suggesties voor brandstofbesparende 
alternatieve routes

•	 Vereenvoudigde connectiviteit voor automatische toegang tot 
MyGarmin voor software updates en andere downloads 

•	 Uitbreidbaar geheugen via microSD geheugenkaartuitsparing 
voor extra informatie, zoals foto’s of rondleidingen.

•	 Programma om nuttige punten aan te geven, bijvoorbeeld voor 
een waarschuwing in de nabijheid van een school en de creatie 
van eigen POI’s

•	 Weergave van maximale snelheid voor de meeste hoofdwegen
•	 Fotonavigatie - download een foto van Garmin Connect Photo 

(http://connect.garmin.com) met locatie-informatie en de nüvi 
navigeert erheen

•	 Digitaal hoogte model voor terreincontouren op zoomniveau van 
8 km en hoger

•	 “Waar ben ik” functie voor exacte locatie met daarbij het 
dichtsbijzijnde adres, kruispunt, ziekenhuis, politiebureau en 
benzinestation

•	 Automatische aanpassing van de tijdzone tijdens de navigatie
•	 Helder kleurenscherm met een diagonaal van 11 centimeter; 480 

x 272 pixels, WQVGA TFT scherm met wit achtergrondlicht
•	 Hooggevoelige GPS-ontvanger met HotFix™ voor verbeterde 

ontvangst en resultaten
•	 Trip computer met registratie van afgelegde kilometers, maximale 

snelheid, totale afgelegde tijd, brandstofkosten en meer
•	 Handige hulpmiddelen voor de reiziger, zoals fotoalbum, 

wereldklok met tijdzones, omrekenfuncties voor valuta’s en 
eenheden, en calculator

•	 Voorzien van Garmin Lock™ anti-diefstal systeem
•	 Zelf te kiezen voertuigiconen via www.garmingarage.com
•	 3D kaartweergave en 2D overzichtsbeeld
•	 Solide zuignapmontagesteun voor eenvoudige bevestiging en 

aanpassing
•	 Ingebouwde lithium-ion batterij met een levensduur van 4 uur, 

afhankelijk van het gebruik
•	 Afmetingen: 12,2 x 7,4 x 1,5 (cm, b x h x d), gewicht: 162 gram
•	 Gedetailleerde wegenkaarten van 22 landen in West-Europa*
•	 Altijd actuele wegenkaarten met nüMaps Lifetime (alleen nüvi 

1340 Smart Traffic met Lifetime update)

* Onder de landen in West-Europa vallen de volgende 22 landen: Andorra, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Monaco, Duitsland, Italië, San Marino, 
Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Ierland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad. 



nüvi 1340 West-Europa
Levering omvat: nüvi 1340, 
voorgeprogrammeerde 
gedetailleerde wegenkaarten 
City Navigator® van West-
Europa, zuignapmontagesteun, 
voertuig kabel, dashboard schijf, 
snelstartgids
Artikelnummer: 010-00782-23 
UPC code: 753759090937

Compatibele Garmin Accesoires

Omschrijving Artikelnummer UPC Code

GTM 25, FM traffic receiver (gratis verkeersinformatie) 010-00722-01 753759080815

GTM 25, FM traffic receiver (Europese premium verkeersinformatie) - nieuw 010-00722-18 753759096564

Netlader (inclusief internationale adapter) 010-10723-00 753759052966

USB kabel 010-10723-01 753759052973

Voertuigvoedingkabel 010-10723-06 753759053116

Zuignapsteun (exclusief toestelsteun) 010-10747-00 753759057848

Dashboardsteun met kogel 010-10747-02 753759057862

Antislip dashboard steun 010-10908-00 753759067304

Antislip dashboard steun met zwenkarm 010-11280-00 753759085704

Zuignapsteun 010-11305-00 753759094324

Draagtas 010-11305-01 753759094331

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

Verpakkingsinformatie

Afmeting verpakking Gewicht verpakking Inhoud overdoos Afmetingen overdoos Gewicht overdoos

13,5 x 13,5 x 6,6
(cm, d*b*h)

454 gram 36 stuks 31,2 x 46,2 x 45,7
(cm, d*b*h)

18 kilo

nüvi 1340- serie

Bezoek www.garmin.nl voor de actuele prijs

Beschikbaar toestel

Schermafbeeldingen

nüvi 1340 WE Smart Traffic
Levering omvat: nüvi 1340 Smart Traffic, 
voorgeprogrammeerde wegenkaarten van 
West-Europa, zuignapsteun, premium 
FM verkeersinformatie ontvanger / 
voertuigvoedingkabel, USB kabel, Dashboard 
disc, Snelstartgids
Artikelnummer: 010-00782-27 
UPC code: 753759096557

nüvi 1340 WE Smart Traffic LMU
Levering omvat:   nüvi 1340 Smart Traffic, 
voorgeprogrammeerde wegenkaarten van 
West-Europa, nüMaps lifetime update kaart, 
zuignapsteun, premium FM verkeersinformatie 
ontvanger / voertuigvoedingkabel, USB kabel, 
Dashboard disc, Snelstartgids
Artikelnummer: 010-00782-2D 
UPC code: 753759105679


