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• Text to Speech.
• Smartphone Link – informações 
de trânsito gratuitas e em tempo 
real para 44 cidades no Brasil.
• Tela de 4.3” sensível ao toque.
• HotFix: rápida localização de 
satélites.
• Bluetooth® para fazer e receber
chamadas em seu celular.
• Avisa a localização de radares em
todo o Brasil.
• PhotoReal Junction View: saiba 
em qual pista você navegará graças 
à avançada orientação de faixas 
com a exclusiva visualização de 
cruzamentos (estados de SP e RJ).
• Indica o limite de velocidade das
principais vias.
• Pontos de interesse do 
Foursquare®.
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• Atualizações gratuitas dos mapas
durante toda a vida do aparelho.
• Text to speech.
• Tela sensível ao toque de 5” ou  6”.
• Localiza locais à frente facilmente, 
como restaurantes e postos de 
gasolina, sem sair do mapa.
• HotFix: rápida localização de 
satélites.
• Avisa a localização de radares.
• Mapa com cobertura de 99,6% 
das cidades brasileiras e mais de     
2 milhões de pontos de interesse.
• Recurso de Sugestão de Faixa de
Navegação: indica em qual faixa
navegar (estados de SP e RJ).

• Text to speech.
• Tela sensível ao toque de  5” ou  6”
• Localiza locais à frente facilmente, 
 como restaurantes e postos de 
 gasolina, sem sair do mapa.
• HotFix: rápida localização de   
satélites.
• Avisa a localização de radares.
• Indica o limite de velocidade na via.
• Mapa com cobertura de 99,6%   
das cidades brasileiras e mais de
2 milhões de pontos de interesse.
• Recurso de Sugestão de Faixa de
Navegação: indica em qual faixa.
navegar (estados de SP e RJ).
• Atualização do mapa gratuita (por
  90 dias).

• Atualização gratuita de mapas
durante toda vida do aparelho.
• Smartphone Link – informações 
de trânsito gratuitas e em tempo 
real para 44 cidades no Brasil.
• Tela 6.0” ou 7.0” sensível ao toque.
• HotFix: rápida localização de satélites.
• Bluetooth® para fazer e receber
chamadas em seu celular.
• Avisa a localização de radares em
todo o Brasil.
• PhotoReal Junction View: saiba 
em qual pista você navegará graças 
à avançada orientação de faixas 
com a exclusiva visualização de 
cruzamentos (estados de SP e RJ).
• Indica o limite de velocidade das
principais vias.
• Lane Assist - Recurso de sugestão 
de faixa de navegação.
• Pontos de interesse do 
Foursquare®.
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• Text to Speech.
• Smartphone Link – informações 
de trânsito gratuitas e em tempo 
real para 44 cidades no Brasil.
• Tela de 5.0” sensível ao toque.
• Tela de vidro multitoques e que 
permite zoom com a ponta dos
dedos.
• HotFix: rápida localização de 
satélites.
• Bluetooth® para fazer e receber
chamadas em seu celular.
• Avisa a localização de radares em
todo o Brasil.
• PhotoReal Junction View: saiba 
em qual pista você navegará graças 
à avançada orientação de faixas 
com a exclusiva visualização de 
cruzamentos (estados de SP e RJ).
• Indica o limite de velocidade das
   principais vias.
• Pontos de interesse do 
Foursquare®.
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• Atualizações gratuitas de mapas 
da América do Sul durante toda a 
vida do aparelho.
• Sistema de monitoramento da 
pressão dos pneus (com acessório 
opcional).
• Visor touchscreen de 4.3" que pode 
ser operado com luvas, altamente 
visível e legível sob luz solar.
• Função de controle de música e 
mp3 no smartphone.
• À prova d'água (IPX7) e desenvolvido 
com plásticos resistentes a 
combustível.
• Registro de histórico de serviços 
de manutenção da moto. Exibe o
consumo de combustível, saiba
 quantos km pode rodar antes de
 reabastecer.
• Com um capacete ou headset
 habilitado com Bluetooth® 
(vendido separadamente), você 
pode obter indicações faladas 
nítidas, trecho a trecho.
• Indicador de limite de velocidade 
e aviso de localização de radares.
• Curvy Roads: funcionalidade que
escolhe as rotas em estradas mais
sinuosas, para uma viagem mais
emocionante até o seu destino.

O estojo de transporte foi criado 
para armazenar e proteger seu GPS  
e todos os seus acessórios - um cabo 
de energia, carregador e montagem.
Construído com um material de 
nylon, o estojo tem 2 compartimentos 
forrados com zíper. Armazene seu 
nüvi de 3,5", 4,3" ou 5.0" nesse 
compartimento integrado para 
protegê-lo contra arranhões; o 
segundo compartimento pode ser 
usado para armazenar os cabos e o 
suporte.

Estojo nüvi®zūmo® 395LM
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Capa protetora

Leve seu GPS aonde quer que você 
vá. Disponível em dois tamanhos, 
esse sofisticado estojo universal 
comporta seu dispositivo de 4,3" ou 
5”, enquanto seu forro interno de 
espuma fornece uma proteção 
resistente a arranhões. 

uma pro
arranhões. 

Nosso Sistema de monitoramento 
da pressão dos pneus (TPMS) 
permite monitorar a pressão dos 
pneus da motocicleta de forma fácil 
e conveniente, conforme você 
trafega. O sistema funciona com até 
4 pneus em qualquer configuração 
(não se destina ao uso automotivo). 
Um sensor TPMS é necessário para 
cada pneu (vendido separadamente; 
hastes da válvula metálicas 
somente).

Informações sobre a pressão dos pneus
Acople um sensor TPMS a cada 
haste da válvula metálica e 
emparelhe o TPMS com o seu 
zumo® 390. O TPMS usa a 
tecnologia ANT para fornecer os 
dados de pressão sem fio ao zumo. 
Veja os dados em tempo real 
diretamente no visor do zumo.
O TPMS permite definir limites de 
pressão dos pneus personalizados. 
Se a pressão dos pneus mudar, o 
TPMS emitirá um alerta. O TPMS 
também permite monitorar as 
tendências da pressão dos pneus 
com o tempo. Com o TPMS, é 
possível detectar um vazamento 
lento antes que ele se torne um 
problema maior.

Sensor zūmo
• Atualizações gratuitas de mapas 
da América do Sul durante toda a 
vida do aparelho.
• Aviso de Desvio de Estrada: avisa 
se você desviar da pista ou estrada 
ou entrar na faixa do sentido 
contrário.
• Navegação ativada por voz.
• Tela 5.0” sensível ao toque.
• HotFix: rápida localização de satélites.
• Tela multitoque e de dupla
orientação automática.
• Funções inteligentes via 
Bluetooth®: com seu smartphone 
compatível, faça e receba ligações, 
receba mensagens de texto e 
lembretes de calendário sem tirar 
as mãos do volante.
• Avisa a localização de radares em
todo o Brasil.
• PhotoReal Junction View: saiba 
em qual pista você navegará graças 
à avançada orientação de faixas 
com a exclusiva visualização de 
cruzamentos (estados de SP e RJ).
• Suporte com montagem 
magnética.
• Informações de trânsito em tempo 
real e alerta de radares.
• Sugestão de faixa de navegação.

DriveAssist™50LMT DriveLuxe™50LMT
• Atualizações gratuitas de mapas 
da América do Sul durante toda a 
vida do aparelho.
• Câmera acoplada: grava incidentes, 
indica chegada ao destino.
• Aviso de Desvio de Estrada: avisa
se você desviar da pista ou estrada
ou entrar na faixa do sentido
contrário.
• Informações de trânsito gratuitas 
e em tempo real.
• Navegação ativada por voz.
• HotFix: rápida localização de 
satélites.
• Tela 5.0” multitoque e de dupla
orientação automática.
• Funções inteligentes via 
Bluetooth®: com seu smartphone 
compatível, faça e receba ligações, 
receba mensagens de texto e 
lembretes de calendário sem tirar 
as mãos do volante.
• Avisa a localização de radares em
todo o Brasil.
• PhotoReal Junction View: saiba
em qual pista você navegará graças
à avançada orientação de faixas
com a exclusiva visualização de
cruzametos (estados de SP e RJ).
• Sugestão de faixa de navegação.
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