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От тОзи месец NAVITEQ (www.
NAVITEQ.NET) запОчва да пред-
лага на нашия пазар GPS прОду-
ктите на пОртугалската кОмпа-
ния NdrIVE. Португалците са лидери 
в предлагането на GPS устройства и 
навигационен софтуер на Иберийския 
полуостров и са първите внедрили в соф-
туера си възможност за навигация върху 
реални изображения. В портфолиото на 
компанията освен PND решения, има и 
3G смартфон с вграден GPS, работещ 
със софтура на Ndrive, подробен тест на 
който ще публикуваме в някой от следва-
щите ни броеве.
В началото на юни по родните магазини 
вече ще е наличен един наистина уника-
лен и полезен продукт – навигаторът 
NDrive G400 с вграден алкохолен сензор. 
Последният се намира отстрани и 
измерва процента алкохол във вашия дъх, 
ако сте прекалили, на екрана се изписва 
съобщение „Моля те, не карай“. Навига-
торът притежава 3,5“ QVGA тъчскрийн, 
на който можете да гледате снимки и 
видео клипове. Налице е и МР3 плейър, а 
microSD слотът е с максимален капаци-
тет 8 GB. 
В по-високия клас устройства, марката 
ще бъде представена от модела NDrive 
Touch XL, който въпреки името, е с 
доста компактни размери – според 
производителя 40% по-тънък и лек от 
наличните в момента решения в този 
клас. Той притежава 4.3-инчов дисплей с 
резолюция 480x272 пиксела, чиято яркост 
регулира автоматично и поддържа функ-

цията Real Navigation с реални снимки от 
различни градове.
И както винаги, най-хубавото за послед-
но. Навигаторите се предлагат с под-
робна карта на България. Интересното 
е, че NAVITEQ, като доставчик на гео-
данните за българската карта в NDrive 
софтуера, предлага и безплатни Lifetime 
обновявания, което ви дава възможност 
винаги да притежавате най-актуалната 
и детайлна карта на страната. 
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Моля, не карай, съ-
ветва неразуМния 
шофьор NDrive G400

NDrive Touch XL

  3G смартфонът S400 с 
вграден GPS и подробна 
карта на България идва 

скоро на нашия пазар


