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VietMap
Interface

Bộ VIETMAP Interface kết hợp GPS cho xe Mazda 2, Mazda 3 đời
2015+ ( Không cắt nối dây, plug and play, điều khiển trực tiếp trên màn
hình cảm ứng của xe):
- Thiết bị 2 trong 1 Interface+GPS Box (kèm thẻ nhớ phần mềm S1),
- Antenna GPS, dây tín hiệu, dây nguồn, loa rời

Bộ VIETMAP GPS Box cho xe Ford với hệ thống Sync 2.0 (Không cắt
nối dây, điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng của xe):
VIETMAP GPS - Thiết bị GPS Box (kèm thẻ nhớ SD),
- Module xử lý
Box
- Antenna GPS, cáp nguồn, cáp HDMI, 2 cáp kết nối điện thoại, cáp kết
nối GPS Box và Module xử lý, dây AV
VIETMAP
Touch 9100
Pioneer

Bộ Module tích hợp với màn hình có sẵn theo xe, điều khiển trực tiếp trên
màn hình cảm ứng):
- Thiết bị GPS Box (kèm thẻ nhớ SD)
- Antenna GPS, dây tín hiệu, dây nguồn
- Hỗ trợ DVD đời 2014, 2015 có cổng GPS

Thiết bị gắn trên xe hoặc cầm tay
Vừa dẫn đường vừa ghi hành trình trước -sau ( Trước 1080p, sau 720p),
góc quay 170°. Dùng hệ điều hành android có kết nối wifi, cảm ứng điện
dung đa điểm. Dùng phần mềm Vietmap S1: có cảnh báo giới hạn tốc độ
VIETMAP-A45 bằng giọng nói,...
- Có kết nối camera lùi
-Máy điều khiển màn hình 4.5'', độ phân giải cao.
-Phụ kiện: Máy A45, camera sau, giá đỡ chân không, sạc nguồn ô tô,
Tặng thẻ nhớ 16 GB class 10 khuyến mãi, sách hdsd.

4,490,000

Chưa bao gồm
chi phí lắp đặt

14,000,000

Chưa bao gồm
chi phí lắp đặt

3,790,000

Chưa bao gồm
chi phí lắp đặt

3,890,000

Chưa bao gồm
chi phí lắp đặt
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Thiết bị gắn trên xe hoặc cầm tay
Hệ thống vệ tinh dẫn đường ( Car - Navigation )
-Máy điều khiển màn hình 5 inch, độ phân giải cao. Dùng phần mềm
VIETMAP-R79 Vietmap S1: có cảnh báo giới hạn tốc độ bằng giọng nói, lộ trình đa điểm,
mô hình 3D, tìm địa chỉ nhà, có ảnh giao lộ thực tế phức tạp.
-Phụ kiện: ốp lưng, giá đỡ hít kính lái, cáp USB, cáp AV, sạc nguồn oto,
sách hdsd.

2,590,000
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Thiết bị gắn trên xe hoặc cầm tay
Dùng hệ điều hành android có kết nối wifi, cảm ứng điện dung đa điểm.
Dùng phần mềm Vietmap S1: có cảnh báo giới hạn tốc độ bằng giọng
nói,...
VIETMAP - B70
- Có hỗ trợ kết nối camera lùi
-Máy điều khiển màn hình 7'', độ phân giải cao.
-Phụ kiện: Máy B70, miếng ốp lưng, giá đỡ hít kính lái, cáp AV, cáp
USB, sạc nguồn ô tô, bộ sạc, sách hdsd.

3,190,000

PAPAGO
WayGo!260

Thiết bị gắn trên xe hoặc cầm tay
- Máy điều khiển màn hình 5 inch. Hệ điều hành Android 4.0, có Wifi.
Dùng cảm ứng nhiệt mượt. Dùng phần mềm Vietmap S1: có cảnh báo giới
hạn tốc độ bằng giọng nói, lộ trình đa điểm, mô hình 3D, tìm địa chỉ nhà,
có ảnh giao lộ thực tế phức tạp.
-Phụ kiện: sạc nguồn oto, cáp USB, giá đỡ, sách hdsd
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PAPAGO
Waygo!500
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Ăng-ten GPS

7

Chưa bao gồm
chi phí lắp đặt

3,190,000

sẵn hàng

Thiết bị gắn trên xe hoặc cầm tay
- Máy điều khiển màn hình 5'', kêt nối cảm biến áp suất lốp TPMS 300,
cảm ứng mượt, có bluetooth. Dùng phần mềm Vietmap S1: có cảnh báo
giới hạn tốc độ bằng giọng nói, lộ trình đa điểm, mô hình 3D, tìm địa chỉ
nhà, có ảnh giao lộ thực tế phức tạp.
- Phụ kiện: giá đỡ hít kính lái, bộ 4 cảm biến áp suất lốp TPMS 300, cáp
USB, sạc nguồn oto, sách hdsd.

4,690,000

Tặng kèm
4 cảm biến áp
suất lốp

Ăng-ten khuyếch đại GPS
Hỗ trợ các xe có dán kính cách nhiệt làm mất sóng GPS trong xe

1,190,000

sẵn hàng

- Bộ VIGO-GPS Touch thích hợp với các loại model DVD (Oris, Pioneer 6850, JVC,810, Caska
- Mỗi loại màn hình sẽ dùng cable tín hiệu khác nhau.
- Tất cả các sản phẩm được bảo hành 12 tháng.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Navigation ( Thiết bị dẫn đường)
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH , CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG !//

