
Deze verborgen extra's wilt u niet 

missen … ingebouwde GPS sensor, 

HD Digital fishfinder module en 

Navionics cartografie al geïnstalleerd. 

Wie beweert er dat je niets voor  

niets krijgt?

de splinternieuwe a-serie
dubbelfunctie displays
met verborgen extra's!

preview



Krachtige Kaartplotters
De kaartplotters van de A-serie zijn verkrijgbaar 
met geïnstalleerde Navionics kaarten voor 
complete gebieden van Europa**. Deze kaarten 
lijken op papieren kaarten en zijn duidelijk 
en eenvoudig af te lezen in elke zoomstand, 
met selecteerbare veiligheidscontouren en 
objectinformatie.

Voor nog meer kaartdetails en kenmerken kunt 
u upgraden met de optionele Navionics Gold of 
Platinum kaarten.

Een upgrade biedt o.a. de volgende voordelen: 
•  Navigeren met 3D- en luchtfotokaarten m.b..v. 

optionele Navionics Platinum en HotMaps 
Platinum cards.

• Ondersteuning van Navionics Gold+ kaarten met 
2D bathymetrische kaarten met hoge resolutie 
voor vissen.

** Vooraf geïnstalleerde Navionics cartografie is zonder 
Groenland en IJsland, Finse en Russische meren, EU- en 
Russische binnenwateren. De cartografie voor de rest van de 
wereld is zonder de kust van China.

MotorbewaKing
Sluit NMEA2000 compatibele motorinstrumenten 
en trim tabs aan via de Raymarine SeaTalkng 
nieuwe generatie databus.

a-serie… enKel- of dubbelfunctie - de Keus is aan u 
Een combinatie van de geavanceerde techniek en exclusieve technologieën van Raymarine met de nieuwe A-serie dubbelfunctie displays. Met 
een A-serie instrument navigeert u als een professional met behulp van 2D of 3D* kaarten met hoge resolutie en luchtfotokaarten. Bovendien 
spoort u vis op via een ongekend helder beeld met behulp van de ongeëvenaarde HD Digital echoloodtechniek van Raymarine.

* 3D- en luchtfotokaarten zijn alleen beschikbaar met Navionics Platinum cartografie (optie).

ais targets volgen
Maak van uw A-serie kaartplotter een AIS-display 
(Automatic Identification System), met behulp van 
de optionele AIS250 ontvanger).

deKKing europa
Bij benadering. Neem contact op 
met Raymarine of Navionics voor 
de precieze dekking van de rest 
van de wereld.

De vooraf geïnstalleerde Navionics cartografie kan worden ge-upgrade naar Navionics Gold of Platinum cartografie.

2 jaar beperkte garantie

Bij benadering. Neem 
contact op met 
Raymarine of Navionics 
voor de precieze 
dekking van Europa.

deKKing rest van de wereld

reneb
Notitie
must be "Motor informatie



A50 A50d A57d A70 A70d

• • • • •

• • •

a50 en a50d
Alleen kaartplotter, of dubbelfunctie kaartplotter 
en fishfinder met 127 mm (5") in zonlicht 
afleesbare LCD display.

hd digital™ fishfinder
A-serie kaartplotter/fishfinders geven een superieure detectie van vis en 
onderscheiding van de bodem, met behulp van de ongeëvenaarde HD Digital 
echoloodtechnologie van Raymarine. De HD Digital fishfinder die in de A50d, 
A57d en A70d ingebouwd is, past zich direct aan veranderingen van de 
zeebodem en het water aan, zodat hij volautomatisch “hands off” werkt.

• P58 transom mount diepte, snelheid en temperatuur transducer 
meegeleverd. Geschikt voor kleine binnen-/buitenboord boten.

• Twee frequenties 200/50 kHz (transducer met twee frequenties vereist).
• Auto-adaptieve regeling van gevoeligheid, ping-snelheid en zendvermogen.

a70 en a70d
Alleen kaartplotter, of dubbelfunctie kaartplotter 
en fishfinder met 162 mm (6,4") in zonlicht 
afleesbare LCD display.

voorproefje… transducer 
Met ultra-brede bundel
Ontwikkeld voor vissen in kustwateren, 
meren en rivieren. De brede bundel geeft een 
superieure bodemdekking en visdetectie.

• Ideaal voor het opsporen van vis en aas  
in ondiep water

• 200 kHz frequentie met max. diepte  
van 92 m.

• Ingebouwde temperatuursensor.

Grootte LCD display – mm (inch) 127 mm (5") 127 mm (5") 144 mm (5,7") 162 mm (6,4") 162 mm (6,4")

GPS/kaartplotter

HD Digital fishfinder

de a-serie op een rij

a57d
Dubbelfunctie kaartplotter/fishfinder met 144 mm 
(5,7") in zonlicht afleesbare LCD display.

Typisch HD Digital fishfinder scherm

p58 transducer
De A-serie fishfinder uitvoering 
wordt inclusief de kunststof 
P58 tri-ducer geleverd.



Photo courtesy Glen Gall

Compact flash lezer voor 
optionele Navionics cards 
met kaarten

Waterdichte constructie 
vlg. IPX6 standaard

Kantel-/zwenkvoet met 
snelkoppelmechanisme en 
geïntegreerd kabelsysteem

Interne GPS sensor met hoge 
gevoeligheid

a50/a50d

art. nr.  beschrijving

E62184 A50 127 mm (5") Kaartplotter (zonder cartografie)

E62184-EU A50 127 mm (5") Kaartplotter (Europa)

E62184-RW A50 127 mm (5") Kaartplotter (Rest v.d. wereld)

E62186 A50D 127 mm (5") Kaartplotter / Fishfinder (zonder cartografie)

E62186-EU A50D 127 mm (5") Kaartplotter / Fishfinder (Europa)

E62186-RW A50D 127 mm (5") Kaartplotter / Fishfinder (Rest v.d. wereld)

Vooraf geïnstalleerde 
Navionics cartografie voor 
Europa

2 jaar beperkte 
garantie

Speciale functietoetsen

Softkeys voor selectie 
van bijbehorende 
toetsfuncties op het 
scherm

Ingebouwde HD Digital fishfinder module 
in D-uitvoeringen 

a57d

art. nr.  beschrijving

E62188 A57D 144 mm (5,7") Kaartplotter / Fishfinder (zonder cartografie)

E62188-EU A57D 144 mm (5,7”) Kaartplotter / Fishfinder (Europa)

E62188-RW A57D 144 mm (5,7”) Kaartplotter / Fishfinder (Rest v.d. wereld)

a70/a70d

art. nr.  beschrijving

E62190 A70 162 mm (6,4") Kaartplotter (zonder cartografie)

E62190-EU A70 162 mm (6,4") Kaartplotter (Europa)

E62190-RW A70 162 mm (6,4") Kaartplotter (Rest v.d. wereld)

E62192 A70D 162 mm (6,4") Kaartplotter / Fishfinder (zonder cartografie)

E62192-EU A70D 162 mm (6,4") Kaartplotter / Fishfinder (Europe)

E62192-RW A70D 162 mm (6,4") Kaartplotter / Fishfinder (Rest v.d. wereld)

belangrijKe inforMatie
De technische en grafische informatie in deze brochure was 
naar ons beste weten correct bij het ter perse gaan. Door het 
beleid van Raymarine om producten continu te verbeteren 
en te vernieuwen kunnen productspecificaties echter zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom kunnen er 
soms niet te voorkomen verschillen ontstaan tussen het product 
en deze brochure, waarvoor Raymarine geen aansprakelijkheid 
kan aanvaarden.

In zonlicht afleesbare LCD met 
geïntegreerd anti-reflectiefilter

Voor aanvullende informatie, specificaties en interactieve product 
rondleidingen gaat u naar www.raymarine.eu

Fotomateriaal aangeleverd door: Malo Yachts; Glen Gall; Jeanneau; The Haines Group

www.raymarine.co.uk
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