
TomTom info: Nová ONE v3 a První vestavná navigace TomTom do auta  
(E-mail byl rozesílán 9.1.2007) 
 

Hezký den, první informaci zatím ponechejme ve stádiu neoficiální. TomTom včera při příležitosti 
zahájení veletrhu CES 2007 prozradil, že chystá nový přenosný navigátor One V3, nástupce stávajícího 
modelu ONE 2006. Oficiálně bud představen koncem ledna tak uvidíme... 

TomTom včera představil také koncept přenosného navigátoru vestavěného do automobilu. Toto 
zařízení kombinuje výhody, ale i nevýhody instalačních a přenosných navigací. 

 

TomTom se spojil s firmou Fujitsu Ten, která pro něj vyvinula speciální autorádio Eclipse AVN2210p. 
Tento přístroj zabere v autě dva sloty DIN, je tedy na výšku dvakrát větší než běžné autorádio. V levé 
části je ovládací panel a v pravé místo, kam lze vložit chystanou přenosnou navigaci TomTom. Ta 
vypadá podobně jako model One.  

V autě je TomTom umístěný ve středním tunelu, stejně jako u pevných navigačních systémů. Využívá 
reproduktory auta a zřejmě i externí GPS anténu, na oplátku může jeho dotykový displej zastat 
ovládání autorádia. Místo jeho panelu pak řidič domů jako ochranu proti zlodějům vezme TomTom. 
Přístroj jinak může fungovat úplně samostatně, na držáku umístěném na čelním skle. Má vestavěný 
GPS přijímač i reproduktor pro hlasovou navigaci. 

Spolupráce s Fujitsu Ten je ale jen první ukázka, jak mohou vestavěné TomTomy vypadat. TomTom 
plánuje další partnerství a navigátor zabudovat třeba i přímo do palubní desky a na jiná místa. Cílem 
je přesvědčit výrobce a dodavatele automobilů, aby přešli od tradičních výrobců navigačních systémů. 
TomTom Používá dobré argumenty: 

 navigační systém je současně pevný i přenositelný  
 navigace TomTom jsou cenově dostupné  
 je umožněn snadný upgrade systému i map, možnost přidání nových funkcí  

 vestavěný přístroj podporuje služby TomTom Plus a spojení s programem TomTom Home 

Nový vestavěný navigační přístroj TomTom bude v prodeji od léta 2007. 
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