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W drogę z urządzeniami mobilnymi LARK
Nadchodzący czas wyjazdów na Wszystkich Świętych to okazja, aby zaopatrzyć się w praktyczne
urządzenia pomagające kierowcom w podróży. W ofercie marki LARK znajdziemy nie tylko
nawigacje (tradycyjne oraz wbudowane m.in. w Phablet), ale także coraz popularniejsze w
Polsce wideorejestratory.
Nawigacja Lark FreeBird 43.3
Nawigacja GPS z 4,3-calowym dotykowym ekranem
o rozdzielczości 480 x 272 pikseli. Wyposażona w
procesor 500 mHz oraz system operacyjny WINCE 6.0
Core. Pamięć ́ RAM 128MB oraz wbudowana pamięć ́
flash 2GB. Urządzenie obsługuje karty microSD.
Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy,
głośnik 1,5W oraz wyjście słuchawkowe.
Atutem nawigacji jest zainstalowana mapa Lifetime
LarkMap z funkcją bezpłatnej aktualizacji przez 5 lat.
Aplikacja przygotowana jest w technologii
umożliwiającej obsługę ̨ nawigacji palcem – bez
konieczności używania rysika. Wyróżnia ją łatwa, intuicyjna obsługa interfejsu oraz przejrzysta, ładna szata
graficzna. Zawiera pełną sieć dróg - od autostrad po drogi gruntowe (w sumie ponad 500 tysięcy
kilometrów, w tym nowe odcinki), kompletną sieć ulic w miastach i miejscowościach z numeracją
budynków (ponad 2,7 miliona punktów adresowych), a także lokalizacje obiektów POI, oznakowanie
niebezpiecznych miejsc na drodze oraz funkcję omijania przeszkód drogowych. Niezawodnie prowadzi
kierowcę nawet w trudnym terenie, jakim są np. centra miast, góry czy dukty leśne. Dodatkowo urządzenie
poinformuje nas o atrakcjach turystycznych znajdujących się w pobliżu. Posiada blisko 1.800 dźwiękowych
komunikatów krajoznawczych opisujących najatrakcyjniejsze miejsca w Polsce oraz ponad 75 tras
wycieczek samochodowych z głosowym przewodnikiem (w tym nowość wycieczki o tematyce sakralnej).
Sugerowana cena producenta : 169,- pln
Produkt dostępny w sieciach: Tesco, Neonet, RTV Euro AGD, Auchan.
Lark Phablet 6.0 z nawigacją NaviExpert
Nowatorskie połączenie smartfone‘a i tabletu, które dzięki
on-linowej nawigacji NaviExpert, idealnie sprawdzi się
również w roli asystenta podróży. Wygodny 6-calowy
ekran dotykowy, mocna bateria, modem 3G z funkcją
DualSIM, aparat fotograficzny z fleszem LED, moduł
Bluetooth, odtwarzacz MP3 i wideo, radio, kamera do
wideorozmów, karta Wi-Fi, slot na karty micro SD, złącze
słuchawkowe oraz port USB.
Klienci kupujący urządzenie otrzymują bezpłatnie roczną
licencję na użytkowanie nawigacji NaviExpert (wartą 99
PLN). Nawigacja posiada funkcje m.in. wskazywania

propozycji najdogodniejszej trasy z pominięciem korków, ostrzegania o kontrolach drogowych, radarach,
wypadkach, a nawet remontach na drodze a wszystko to w czasie rzeczywistym. Kierowców ucieszy również
uchwyt umożliwiający zamontowanie urządzenia na szybie samochodu oraz szereg preinstalowanych
aplikacji m.in. mobilny przewodnik turystyczny.
Sugerowana cena producenta: 599,- pln.
Produkt dostępny w sieciach: RTV Euro AGD, Selgros, Makro Cash and Carry, Tesco, Neo24.pl, Empik.com.pl
Wideorejestrator Lark FreeCam 4.0 FHD
Niezwykle
praktyczna
„czarna
skrzynka”
samochodu. Kamera rejestrująca przebieg podróży z
kątem widzenia 170 stopni z 4xkrotnym zoomem
cyfrowym. Obraz w jakości FullHD widoczny na
ekranie LCD o przekątnej 2,7 cala, rozdzielczości 960
x 240 pikseli, z matrycą CMOS 3 megapiksela.
Obsługuje pliki video (format AVI, rozdzielczość
1920×1080(kl./s,1280×720(kl./s)
oraz
zdjęcia
(format JPG, rozdzielczość 2560×1920, 2048×1536,
1600×1200, 1280×960). Urządzenie zasilane
akumulatorem litowo-polimerowym. Wyposażone
w złącza : HDMI 180P, mini USB port, wyjście AV oraz wbudowany czytnik kart microSD. Produkt
współpracuje z systemami Windows98/me/XP/vista/7,MacOS,Linux.
Sugerowana cena producenta : 299,- pln
Produkt dostępny w sieciach: Tesco, RTV Euro AGD, Neonet.
Wideorejestrator Lark FreeCam 5.0 FHD-GPS
Niezwykle
praktyczne
połączenie
kamery
samochodowej z modułem GPS. Kąt widzenia
kamery 170 stopni. Ekran LCD 2,7 cala o
rozdzielczości 960 x 240 pikseli. Matryca CMOS 3
megapiksela. Obsługuje pliki video (format AVI,
rozdzielczość 1920×1080 (kl./s,1280×720(kl./s) oraz
zdjęcia (format JPG, rozdzielczość 2560×1920,
2048×1536, 1600×1200, 1280×960). Urządzenie
zasilane
akumulatorem
litowo-polimerowym.
Wyposażone w złącza : HDMI 180P, mini USB port,
wyjście AV oraz wbudowany czytnik kart microSD. Produkt współpracuje z systemami
Windows98/me/XP/vista/7,MacOS,Linux.
W zestawie znajduje się moduł GPS, który po podłączeniu do gniazda w urządzeniu, włącza się ̨
automatycznie i do danych wizyjnych dołączane są ̨ informacje o prędkości i położeniu urządzenia. Dane
zapisywane są na karcie Micro SDHC, a nagrania gromadzone są wraz z danymi GPS i akceleracji we
własnym formacie. Po podłączeniu karty w systemie Windows należy uruchomić ́ dedykowany odtwarzacz.
Po jego uruchomieniu okno aplikacji pozwala na odtworzenie poszczególnych klipów wideo, blokowanie ich
przed nadpisaniem, wyświetlenie prędkości i lokalizacji przy pomocy np. map Google (konieczne połączenie
z Internetem).
Sugerowana cena producenta : 349,- pln
Produkt dostępny w sieciach RTV Euro AGD, Neo24.

***
LARK EUROPE
Marka LARK jest obecna na polskim rynku od 2004 roku, a jej oferta obejmuje urządzenia nawigacyjne GPS,
tablety, smartphone’y, smart audio, przenośny sprzęt audio i video oraz inne. LARK systematycznie
poszerza ofertę swoich urządzeń o nowe, ciekawe rozwiązania. Dystrybucja oferty odbywa się poprzez
sprzedaż stacjonarną i internetową, a produkty firmy dostępne są w ponad 1400 sklepów w całym kraju, w
tym wszystkich wiodących sieciach handlowych.

