TomTom info: Nové modely před koncem roku
(E-mail byl rozesílán 2.11.2010)

Hezký den, po delší pauze dvě novinky. Začněme již dříve představeným modelem TomTom GO1000,
měl by se na pultech v ČR objevit každým dnem, v západní Evropě se již tradičně prodává. Trošku
nečekaně představil TomTom další dva nové modely, s označením GO 2405 TM a GO 2505 TM.

Prakticky totožné modely se liší na první pohled velikostí displeje = GO 2405 má 4,3 palce, a GO 2505
má 5 palců. Oba modely, stejně jako GO1000 jsou již vybaveny novým převratným magnetickým
držákem. Další oficiální "české" info prozatím nemám, z amerických materiálů pak vyplývá, že poprvé
budou mít TomTomy před samotným displejem ochranné sklo a zřejmě bez podpory TMC (alespoň u
US verze není uvedena). Oba budou mít vnitřní paměť 4GB, bez slotu na karty. V příloze jsou první
oficiální snímky, ze kterých je vidět i nový design samotného menu (Navcore...), který snad po 5ti
letech doznává výraznou změnu. Podle TomTomu mají být oba modely i v ČR ještě letos, můj tip je že
letos nebudou…
Od prvního listopadu šly opět dolů nejnižší řady TomTom START 2 a XL 2. Nejlevnější TomTom START
2 s mapou střední a západní Evropy zlomil hranici 3000 Kč, a jeho nová cena je s daní 2.790 Kč.
Podobně i model XL 2 s mapou celé Evropy spadl na 3.990 Kč s daní.
Výrazně jsme rozšířili nabídku českého menu pro novější automobily. Během prázdnin se
konečně dodělal překlad pro Audi/VW systémy RNS-E, i pro VW popř. Škody a VW dovezené ze
zahraničí, s navigacemi RNS 510 / Columbus. Samozřejmě stále platí systémy Audi MMI/MMI 2G. K
tomu krom nových BMW systémů iDrive Professional, nově přibyla i možnost češtiny pro starší BMW
systémy MK3 a MK4. Pro většinu nových aut s továrně instalovanými DVD anebo televizemi máme
nově i možnost odblokování obrazu za jízdy. Vše podstatné najdete na speciálním webu
www.CZmenu.cz
Připomínáme naše Facebook stránky, kde se objevuje průběžně více novinek
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