GPSMAP 276C

ESPECIFICAÇÕES
Características de Navegação
Waypoints/ícones: 3000 com nome e símbolo gráfico, 10 mais próximos (automático), 100
proximidade.
Rotas: 50 rotas reversíveis com até 300 pontos cada, mais MOB e TracBack® modo caminho em
abas as direções.
Tracks: 10,000-pontos automático “track log”; 15 “tracks” salváveis, 500 pontos cada, deixa
repassar seu caminho em abas as direções.
Computador de viagem: Velocidade atual, velocidade média, velocidade máxima, tempo de
viagem, e distância de viagem.
Alarme: Anchor drag, aproximação e chegada, fora de curso, proximidade de waypoint, água rasa
e água funda.
Tabelas: Tabela celestial com melhor horário para pesca e caça; nascer do sol e lua, forma e
posição.
Datums: Mais de 100 datums diferentes.
Formato da Posição: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs, e outros grids, incluindo
grid do usuário.
Performance do GPS
Receptor: WAAS-habilitar, 12-canais paralelos recebendo continuamente e até 12 satélites para
calcular e atualizar sua posição.
Tempo de Aquisição:
Quente: Aproximadamente 15 segundos.
Frio: Aproximadamente 45 segundos.
Localização Automática™: Aproximadamente 5 minutos.
Taxa de atualização: 1/segundo, contínuo.
GPS precisão:
Posição: < 15 metros, 95% típico*.
Velocidade: 0.05 metros/seg estado fixo.
DGPS (USCG) precisão:
Posição: 3-5 metros, 95% típico.
Velocidade: 0.05 metros/seg estado fixo.
DGPS (WAAS) precisão:
Posição: < 3 metros, 95% típico.
Velocidade: 0.05 metros/seg estado fixo.
Dinamismo: 6 g’s
Interfaces: USB, RS232 com NMEA 0183, RTCM 104 DGPS formato de dados e proprietário
GARMIN.
Antena: Removível “quad-helix”.
Diferencial: DGPS, USCG e WAAS
Características do mapa
Mapa Base: Americas Autoroute, Atlantic Autoroute, e Pacific
Mapas descarregáveis: Aceita um cartão de dados Garmin que pode ser carregado com uma
variedades de mapas do CD MapSource, incluindo BlueChart cartografia marinha, Selecionar
cidades, e pescaria em lugares populares.
Energia
Bateria: Recarregável lithium-ion
Vida da Bateria: 5 à 15 horas dependendo da iluminação.
Fonte: 11-35 Vdc
Fusível: 3AG - 1.5 Amp
Físico
Tamamho: (14.5 x 8.1 x 4.8 cm)
Peso: (0.39 kg)
Display: 3.75" diagonal (9.5 cm), display com 256-cores com iluminação (480 x 320 pixels)
Embalagem: Completamente gasketed, liga de plástico de alto impacto, resistente a água para
padrão IEC 60529 IPX7.
Temp. limite: (-15ºC to 60ºC)

