TomTom Info: Nové modely GO 730 a 930
(E-mail byl rozesílán 3.3.2008)

Hezký den, za dveřmi je prestižní německý veletrh CeBit a tedy jako každý rok doposud se očekávají
novinky. TomTom chystá celkem čtyři modely 730, 730 T, 930 a 930 T. Defakto jsou jen dva modely liší se pouze označením T což znamená anténu RDS-TMC "v ceně". Jak je zvykem u řady GO - rozdíl
mezi 7xx a 9xx je hlavně v mapách, vzhledově jsou přístroje identické.

Asi nejdůležitější novinkou je "logické" plánování, označené IQ Route. Navigace bude sledovat Vaše
časté trasy, a data ukládat. Následně pokud "zjistí" že jedete nějakou trasu, kterou už počítala,
nabídne Vám i možnost naplánovat cestu tak, jak jste jeli podle sebe. Jinými slovy - pokud máte své
oblíbené zkratky, anebo víte kterým místům se kvůli provozu radši vyhnout, navigace se je "naučí" a
následně bude počítat tyto trasy automaticky podle Vašeho jezdění. Na toto jsem celkem zvědavý v
praxi - jako asi většina i já denně využívám právě různé kličky háčky abych se vyhnul v Ostravě
zácpám: Bude příjemná změna neposlouchat "Až to bude možné, otočte se..." :)
Zde je srovnání "učení" IQ Route. první trasa je naplánovaná klasicky podle TT, druhá trasa je záznam
skutečné jízdy a třetí trasa IQ Route ji už plánuje podle skutečné jízdy:

Vzhledově se příliš neliší od stávajících 720/920, hlavní změny jsou pochopitelně uvnitř. Další novinkou
je nové detailnější zobrazování jízdních pruhů graficky tak, jak odpovídají jízdním pruhům na cestě,
včetně automatické změny pohledu před "komplikovanější" křižovatkou.

Stejnětak k pruhům přibude i zobrazování "skutečných" cedulí ke sjezdům

Na závěr možná ta nejdůležitější info pro všechny majitele stávajících navi - jelikož všechny změny
jsou softwarové, dá se předpokládat že TomTom je časem nabídne ke stažení i do předchozích
modelů TomTom, jak to prozatím dělal vždy. Tím pádem by ani staří majitelé TT neměli o tyto
vymoženosti přijít.
Další/podrobnější info se objeví až s první oficiální zprávou během CeBitu...
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