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TomTom info: chystané nové modely + poprvé 3D mapy s budovami atd. 
(mejl byl rozesílán 6.5.2013) 
 

Hezký den, TomTom nenápadně představil nové modely řady GO. V tuto chvíli ještě nemají 

konkrétnější typové označení, je i dost možné že se budou označovat pouze GO, i když dle několika 

modelů to není moc pravděpodobné… 

 

 

Nové navigace se nám zakulatily – vypadá to že řada hranatých cihliček končí – mě osobně se design 

velmi líbí. Na první pohled je viditelné opět nové prostředí menu a systému (tzv. Navcore), verze 

Navcore zatím zveřejněna nebyla. Nicméně po několika letech stagnace se opět zmodernizovalo. Z 

dostupných záběrů jde i vidět, že zobrazování mapy při jízdě je opět daleko plynulejší než u 

stávajících jedniček GO1000/1005. Inovovaná je i nabídka “Mé místa”, která u stávajících navigací je 

spíše ve fázi testu takže u nových už zřejmě bude i použitelná… 

 Systém vyhledávání opět lepší, navíc i s novým designem klávesnice Resp. poprvé za celou historii 

všech Tomtomů se chlapci holandští zamysleli a udělali hledání tak, jak jej známe z ostatní techniky, 

tedy že výsledky se zobrazují okamžitě... Klávesnice je lépe řešena, díky čemu bude méně překlepů... 

  

Poprvé v řadě GO se objevuje 6” displej, a celkově poprvé i 3D mapy se zobrazením reálných budov. 

Na promo materiálech to vypadá lákavě, a po několika letech je znát i nový vzhled map. Jaké to bude 

s pokrytím 3D v našich končinách, to se dozvíme zřejmě až s reálným kusem. Každopádně je to 

posun... Novinkou v ovládání je tzv. multitouch, tedy možnost ovládat pomocí více prstů, pro 

prohlížení mapy – výrazný posun v ovladatelnosti navigace. Majitelé dotykových telefonů se 

http://www.servisnavigaci.cz/
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systémem Windows, Android anebo iPhone jistě znají, ostatní si mohou prohlédnout na níže 

uvedeném odkazu video... 

 

 

Pro případné nedočkavce zde i první video (k dispozici i v HD kvalitě): 

https://www.youtube.com/watch?v=AAHnPEu3y_w&feature=player_embedded 

  

Otázkou je, zda TomTom udělá pro majitele starších navigací gesto, a umožní 3D mapy a nové 

prostředí i pro starší. V minulosti tomu tak zatím bylo = i staré psy šlo naučit novějším kouskům, tak 

uvidíme... 

 

 

Jiří Javorský 

www.servisNavigaci.cz & www.E-borci.cz 

České menu do Audi, VW, Škoda, BMW atd., více na www.CZmenu.cz 

(máte už svou navigaci registrovánu ? www.registrNavigaci.cz) 

 

TomTom * Garmin * Sony * Clarion * Nokia * HTC  

prodej & servis & montáže & poradenství 

Telefon: 732-878.978 

Ostrava 

www.servisNavigaci.cz 

...to musíte slyšet !! 

 

 

*********************************************** 

Spolehlivý hosting ? Kvalitní webstránky ? 

www.E-borci.cz 

Webové stránky a aplikace pro každého 

hosting 900 Kč / rok / 1 GB 

...tak trošku jiný server :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAHnPEu3y_w&feature=player_embedded

