Nya SmartCraft Connect gateway tar VesselView motordata till Garmins multifunktionsdisplayer
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Garmin har nu stöd för Mercury Marine
SmartCraft-motorer
Garmin meddelar att stöd nu är adderat för motordata i Mercury Marine
VesselView via deras aktuella plotter- och multifunktionsdisplay-serier
™
®
ECHOMAP Ultra, ECHOMAP UHD* och GPSMAP

®

“Vi är glada över att arbeta tillsammans med Mercury för att erbjuda
funktionalitet för motordata som våra kunder och OEMs har efterfrågat” säger
Dan Bartel, global försäljningschef på Garmin. “VesselView-kompatibilitet ger
båtförare tillgång till viktig Mercury motordata direkt på deras Garmin-display
för en mer integrerad och bekväm upplevelse ute på vattnet.”

Kompatibla Garmin-displayer på båtar som är utrustade med Mercury kan ta
emot data från motorn som inkluderar rpm, fart, bränsleflöde, temperatur,
trim och mycket mer via Mercurys nya SmartCraft Connect gateway, som gör
det möjligt att övervaka upp till fyra motorer samtidigt.
“Vårt VesselView-system, som finns tillgängligt för Garmin-användare via
SmartCraft Connect, håller koll på allt och aviserar om alla motordata som
avviker från normen. På så vis kan båtägare känna sig trygga och fokusera på
viktigare saker, som att njuta av sin tid på vattnet” säger Rob Hackbarth,
Mercury SmartCraft produktkategorichef.
VesselView-funktionalitet förväntas finnas tillgängligt för Garmins kunder
under andra kvartalet i år. Kunden behöver hämta en kostnadsfri mjukvara
från Garmin och köpa en SmartCraft Connect gateway från Mercury. Mer
information finns på mercurymarine.com/smartcraftconnect eller
garmin.com/support.
*ECHOMAP UHD 7- eller 9”
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