
TomTom info: Nové modely TomTom GO 520 a 720 
(E-mail byl rozesílán 6.6.2007) 
 
Hezký den,  
TomTom včera na výstavě v Cannes představil novou řadu navigačních přístrojů GO - modely GO 720 

a GO 520. Nové TomTomy se začnou prodávat od podzimu za cenu v rozmezí 400–500 eur, v 
přepočtu zhruba 11.400–14.200 Kč. 
 

 
 
Zde jsou "oficiální" popis funkcí a služeb: 
* Elegantní design, malá tloušťka, kvalitní zpracování 
* Nejnovější verze oceňovaného softwaru TomTom 
* Nová a unikátní technologie MapShare umožňující uživatelům vylepšovat mapové podklady a sdílet 

je s ostatními 
* Velká dotyková obrazovka s úhlopříčkou 4,3" s kvalitní 3D grafikou 
* Jako první na trhu nabídne hlasové ovládání, miliony názvů měst a ulic 
* Rozsáhlá řada bezpečnostních funkcí 
* Nejlepší funkce hands-free 
* Zabudovaný FM vysílač umožňuje přenášet zvuky audio systémem v automobilu 
* Nové funkce, např. nahrávání vlastních povelů (zřejmě hlasových) 

* Předinstalované detailní mapy západní Evropy, České republiky, Estonska, Maďarska, Litvy, 
Lotyšska, Polska, Slovenska a také Chorvatska, kde jsou pokryta hlavní města a pobřeží. 
 

 
 
Osobně vidím obrovský krok kupředu v nové funkci Map Share. Uživatel si díky ní bude moci 
opravovat a upravovat mapu sám. Ať už změny chyb názvů ulic, měst, POI atd., přes možnost opravy 
chybných směrů v jednosměrkách (samozřejmě i změnit "normální cestu na jednosměrku a naopak...), 



včetně opravy neprůjezdnosti daného úseku (což chápu jako možnost přidání nové cesty). Výhodné 
snad taky bude, že tyto změny lze sdílet s ostatními uživateli navigací TomTom. Vaše úpravy se 
prostřednictvím aplikace TomTom Home přenesou k ostatním, vy si naopak budete moci stáhnout 
opravy jiných uživatelů. Zde se ale samozřejmě nabízí otázka zda budeme "důvěřovat" změnám jiných 
uživatelů - dá se více než předpokládat že se najdou jedinci kteří budou tímto způsobem záměrně 

rozesílat nesmyslné změny. Toto ale ukáže čas. 
 
Novinkou je vestavěný FM vysílač, se kterým lze hlasový výstup navigačního systému bezdrátově 
přenést do autorádia a jeho reproduktorů. A nejen hlasový výstup, ale třeba i hudbu z vestavěného 
MP3 přehrávače. Nové modely získají nový grafický styl map, ve kterém budou pseudoprostorově 
zvýrazněny obrysy budov. 
 

Závěrem klasická technická specifikace 
* 4,3” širokoúhlý 16:9 LCD formát (WQVGA: 480 × 272 pixelů) 
* CPU 400 MHz, 64 MB RAM 
* 512 MB, 2 GB interní flash paměti 
* Slot na SD kartu 
* Vysoce citlivý GPS přijímač  
* Kompatibilní s RDS-TMC přijímačem informací o dopravní situaci 

* Zabudovaný FM vysílač 
* Bluetooth 
* Lithium-polymerová baterie (5 h v provozu) 
* Přizpůsobený zabudovaný mikrofon a reproduktor umožňující funkci hands-free 
* Rozměry: 118 × 83 × 24 mm 
* Hmotnost: 220 g 
 
Ještě jednou připomenu - na trhu se objeví "oficiálně" ve třetím čtvrtletí 2007, dle zkušeností s 
uváděním novinek v reálném procesu to vidím spíše na předVánoční trh... 
 

 
Jiří Javorský 
www.servisNavigaci.cz 
 
Clarion * TomTom * Sony * Nakamichi * AudioMedia  

prodej & servis & montáže & poradenství 
Info-linka: 732-878.978 
Ostrava 
www.javorsky.cz 
...to musíte slyšet ! 

http://www.servisnavigaci.cz/
http://www.javorsky.cz/

