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Garmin Fusion MS-RA60
®

Garmin lanserer i dag MS-RA60 marinestereo fra Fusion Entertainment, et av
Garmins varemerker, som leverer en høykvalitativ underholdningopplevelse i
et moderne design og til en overkommelig pris. MS-RA60 leveres i et
kompakt design, med en LCD skjerm og er Fusions mest økonomiske
maritime stereoløsning hittil. Passer for den som ønsker en rimelig og
funksjonsrik stereoløsning i båten.
“Vi er stolte av å kunne lansere et nytt design til våre innstegsmodeller”,
forteller Dan Bartel hos Garmin. ”Med den nye MS-RA60 ombord i båten vil
båtførere kunne nyte en premium stereoløsning uten at budsjettet sprekker.
Formfaktoren er bekvemt liten, gir kraftig og høykvalitativ lyd og passer
perfekt i båter hvor plassen på instrumentbordet er begrenset. Fusion MS-

RA60 passer både til større fartøy såvel som til mindre båter”.
I denne stereoløsningen kommer Fusions nyeste lydteknologi til sin rett, MSRA60 er utviklet for å gjøre hvert minutt som benyttes på sjøen enda bedre.
Les mer om noen av de nye funksjonene:
•

•
•
•
•
•
•

Innebygd Digital Audio Broadcasting (DAB)mottaker: Få tilgang
til et bredere utvalg av radiostasjoner ved å minske statiske
forstyrrelser
Stilrent design: LCD skjerm som er enkel å lese i dagslys
Trådløs tilkobling: Stream via Bluetooth® og kontroller musikken
via Fusion-Link™-appen
Multi-Zone™: Volumkontroll for to separate lydsoner i båten
Trådløst: Styr musikk via ANT-kompatible smartklokker eller
fjernkontrollen ARX70
Vanntett: Klassifisert i henhold til IPX6 og IPX7 standard
Kraft og effektivitet: Innebygd forsterker i klasse D som gir effekt
til å drive opptil fire høytalere

MS-RA60 leveres med et stilig design som forsterker instrumentbordet,
samtidig som enheten leveres med det beste av Fusions teknologi for en
underholdningsopplevelse ombord. Takket være innebygd DAB-tuner, som er
den første fra Fusion, kan man stille inn flere frekvenser enn for tidligere AMog FM-frekvenser. Man kan også oppdatere programvare trådløst via
kompatibel smartenhet – via Bluetooth-tilkobling og appen Fusion-Link. Styr
musikk trådløst via Fusion-Link-appen, ARX70-fjernkontrollen eller en
kompatibel smartklokke i quatix 6-serien.
Garmins marine stereo MS-RA60 er utviklet og designet for tøffe maritime
forhold. Med en høyoppløst LCD-skjerm som er klassifisert i henhold til IPX6
og IPX7 standard tåler enheten saltvann, fukt, UV-lys, støv og mer.
Fusion MS-RA60 er beregnet å være på lager i 2. kvartal og selges til en
veilende utsalgspris på kr. 2 799.Om man allerede har en Fusion MS-RA55 kan man enkelt oppgradere, MSRA60 passer inn på samme mål. For mer informasjon om MS-RA60 og dens
sømløse integrering med Garmins øvrige marineelektronikk, les mer
påwww.garmin.no

Garmin er grunnlagt på prinsippene om innovasjon, komfort, ytelse, verdi og
service. Det som startet med en håndfull ingeniører i 1989 har etterhvert
utviklet seg til å bli en verdensomspennende og markedsledende produsent.
Vårt mål har hele tiden vært det samme: Å skape produkter for navigasjon og
kommunikasjon som kan berike våre kunders liv. Avansert teknologi skal
være enkel å bruke for at den skal komme til nytte! Vi designer og selger
produkter, men vi omfavner egentlig en livsstil. I dag dekker vårt brede
sortiment produkter til flygere, båteiere, bilister, motorsyklister, naturelskere
og idrettsutøvere. Og vi tenker hele tiden på hvordan vi kan tilpasse og
forbedre både oss selv og våre produkter.
Garmin Nordic Norway AS distribuerer elektronikk for båt, bil, sport og
friluftsliv fra Garmin. Vår gode serviceavdeling gjør oss i stand til å yte deg
best mulig service. Vi har erfart at den beste markedsføringen er fornøyde
kunder, og håper at du som kunde vil få oppleve hva vi legge i begrepet god
service
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