
NAVEGAÇÃO FÁCIL E FIÁVEL
Navegação essencial com Mapas vitalícios gratuitos.
Os nossos equipamentos de navegação START proporcionam navegação essencial e Atualizações de mapas vitalícios 
gratuitas. Encontrar destinos é simples a partir do menu Pesquisa ou tocando num ponto do mapa. A Tecnologia avançada 
de indicação de faixa de rodagem ajuda-o a preparar-se para as saídas e os entroncamentos, destacando claramente a 
faixa de rodagem que deve utilizar ao longo do percurso planeado. Disponível num ecrã tátil de 4,3 ou 6 polegadas. 

*As atualizações em tempo real estão disponíveis apenas para equipamentos com serviços em tempo real ativos (por exemplo, Serviços LIVE ou o TomTom Traffic). Outros equipamentos 
podem efetuar o download de atualizações de radares fixos através do MyDrive Connect ou do TomTom HOME.

BEM-VINDO À CONDUÇÃO PRIVILEGIADA

START|42 START|62

B

3 MESES DE RADARES DE TRÂNSITO
Os avisos antecipados no seu equipamento 

de navegação notificam-no quando se estiver 
a aproximar de um radar de trânsito.

TECNOLOGIA AVANÇADA DE 
INDICAÇÃO DE FAIXA DE RODAGEM

O seu equipamento de navegação 
destaca claramente a faixa de rodagem 

correta quando necessário. 

DISPONÍVEL COM ECRÃ TÁTIL 
DE 4,3 OU 6 POLEGADAS

RADARES DE VELOCIDADE MÉDIA*
Certifique-se de que a sua velocidade média está abaixo do 
limite de velocidade. Efetue o download das localizações de 
radares atualizadas durante 3 meses, sem custos adicionais.

MAPAS VITALÍCIOS
Efetue o download de atualizações de mapas 

gratuitas com as mais recentes alterações de estrada, 
durante a vida útil do seu equipamento.

ATUALIZAÇÕES DE 
SOFTWARE GRATUITAS 

Estabeleça regularmente a ligação ao computador 
para obter atualizações de software gratuitas, 
incluindo novas características e otimizações. 



INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Nome Código EAN Referência
Peso do 

equipamento
Peso da 

embalagem
Dimensões do 
equipamento

Dimensões da 
embalagem

Detalhes da embalagem
Quantidade 
mínima de 
encomenda

START 42 
(EU48)

0636926081245 1AA4.002.00 167 g 437 g
12.54 x 8.26 x 

2.38 cm 18,8 x 12,1 x 
5.8 cm

16 unidades por embalagem de envio
45 embalagens de envio por palete

16
START 62 

(EU48)
0636926081795 1AA6.002.00 280 g 511 g

16.25 x 10.48 x 
2.38 cm

©2016 TomTom N.V., Países Baixos. TomTom®, o logótipo ®, entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Todas as restantes marcas comerciais são detidas pelos 
respetivos proprietários. A TomTom N.V. não se responsabiliza pelos eventuais erros que possam surgir neste documento. Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 16
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FUNÇÕES
Mapas vitalícios: certifique-se de que dispõe dos mapas mais 
recentes estabelecendo a ligação entre o equipamento de navegação 
e o PC. Lançamos sazonalmente novos mapas que incluem alterações 
de estradas e limites de velocidade revistos. Obtenha atualizações 
gratuitamente, durante a vida útil do equipamento. 

Radares de velocidade média: assegure-se de que a sua velocidade 
média está abaixo do limite de velocidade.

3 meses de Radares de trânsito: os avisos antecipados no 
equipamento de navegação notificam-no quando se estiver a 
aproximar de um radar de trânsito e recordam-lhe o limite de 
velocidade em vigor. Pode efetuar o download das localizações de 
radares atualizadas para 3 meses, sem custos adicionais, estabelecendo 
regularmente a ligação ao computador.

Tecnologia avançada de indicação de faixa de rodagem: o seu 
equipamento de navegação ajuda-o a preparar-se para as saídas e os 
entroncamentos destacando claramente a melhor faixa de rodagem 
a utilizar ao longo do percurso planeado. Portanto, nunca perde uma 
mudança de direção, nem tem de efetuar manobras bruscas para 
mudar de faixa de rodagem.

Atualizações de software gratuitas: os nossos equipamentos de 
navegação estão em constante evolução. Ao estabelecer a ligação 
entre o seu equipamento de navegação e o computador regularmente, 
pode efetuar o download das nossas atualizações de software 
gratuitas. Obtém novas funcionalidades de navegação, desempenho 
otimizado e opções de personalização adicionais. Em apenas alguns 
minutos.  

Dimensão de ecrã: 4,3''ou 6"

Suporte integrado reversível:

COBERTURA CARTOGRÁFICA
Inclui o mapa da Europa (48 países).

Mapa da Europa (48 países)

Cobertura detalhada: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA, XK. 

Estradas transfronteiriças: AL, BA, BY, MK, UA.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Equipamento TomTom START 42, START 52 ou START 62 com 

suporte integrado reversível

• Carregador de isqueiro e cabo USB para computador

• Documentação

• Guia de iniciação rápida

START|42 START|62

Nome Código EAN Referência

Suporte para grelha de ventilação 0636926081948 9UUB.001.33

Bolsa de transporte 0636926072960 9UUA.001.60

Carregador de isqueiro duplo 0636926069151 9UUC.001.22  

Discos adesivos para o tablier 0636926020619 9A00.202

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS


