
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

GO PROFESSIONAL 6200 0636926089852 1PL6.002.10 262 g 612 g 162,9 x 105,60 x 18,60 mm 210 x 137 x 83 mm

10 unidades por 
embalagem de envio
7 embalagens por 
camada
4 camadas por 
palete

10

©2017 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. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas 
comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização das mesmas por parte da TomTom realiza-se com licença. As restantes marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Para mais informações sobre os equipamentos de navegação da TomTom, efetue o download da nossa 
app Retail Training da App Store ou do Google Play

GO PROFESSIONAL 6200

PLANEIE, 
CONDUZA E 
ENTREGUE. 
DE FORMA 
EFICIENTE.

COBERTURA CARTOGRÁFICA
Mapas instalados: AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, 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   

MAPAS PARA CAMIÕES 
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA   

COBERTURA DO TOMTOM TRAFFIC 
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA  

Para mais informações, visite tomtom.com/lifetimetraffic

NA EMBALAGEM
TomTom GO Professional 6200: 

• Equipamento TomTom GO Professional 6200
• Suporte magnético ativo
• Disco adesivo
• Carregador de isqueiro e cabo USB para computador
• Documentação

O TOMTOM EXTRA CUIDA DO SEU EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO

O TomTom EXTRA protege o seu equipamento de eventos inesperados. Aceda a uma 
vasta gama de serviços que alargam o período da garantia limitada e protegem o 
equipamento TomTom de danos acidentais, roubo e perda. 

Disponível para compra em países selecionados através de www.tomtomextracare.com

GO PROFESSIONAL|6200
with Wi-Fi®



GO PROFESSIONAL 6200

*Os atributos de camiões, carrinhas e autocarros podem variar consoante o país, pelo que não garantimos que as caraterísticas do seu camião sejam tidas em conta em todas as sugestões de 
percurso. Respeite sempre os sinais de trânsito e a legislação aplicável.
** Para saber mais acerca dos Serviços TomTom vitalícios como Mapas vitalícios, TomTom Traffic e Radares de trânsito, visite tomtom.com/lifetime 

GO PROFESSIONAL 6200

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

PONTOS DE INTERESSE ESPECÍFICOS 
Descubra mais de 50 000 bombas de gasolina, lugares de 
estacionamento, restaurantes e centros de assistência para 
camiões e autocarros. A TomTom selecionou cuidadosamente 
PI da DKV, Park your Bus e Les Routiers para satisfazer as 
necessidades dos condutores profissionais. Veja os PI ao longo 
do seu percurso ou explore os que estão próximos de si no seu 
mapa onde quer que esteja na Europa.

Carregador de isqueiro Multi-USB

Carregue rapidamente até três dispositivos de uma vez 
enquanto está na estrada. Adequado para dispositivos 
USB como telemóveis e equipamentos de navegação.

Bolsa de proteção

Mantenha o aspeto impecável do seu TomTom. Esta bolsa 
de proteção protege o seu equipamento de navegação 

contra choques e riscos.

PLANEIE
PI específicos para camiões e autocarros: 
encontre mais de 50 000 pontos de interesse 
específicos para camiões e autocarros.

Atualizações através de Wi-Fi®: mantenha o seu 
TomTom GO PROFESSIONAL atualizado através 
de Wi-Fi®. Não precisa de computador.

Planeamento de percursos MyDrive: planeie 
antecipadamente a sua viagem com o TomTom 
MyDrive, uma ferramenta de planeamento grátis 
online.

CONDUZA
Navegação profissional: Obtenha percursos 
personalizados para o seu camião, autocarro ou 
carrinha.*

Radares de trânsito TomTom**: evite os custos 
com os radares de trânsito.

Mapas vitalícios para veículos pesados**: não 
volte a comprar mapas para veículos pesados.

Alertas de trânsito parado: evite travagens 
repentinas com alertas de trânsito iminente.

TomTom Traffic**: obtenha percursos inteligentes 
para evitar o trânsito em tempo real.

Suporte magnético ativo: o novo suporte 
magnético é tão fácil de utilizar que nunca 
arriscará ficar sem o seu TomTom.

ENTREGUE
Tecnologia avançada de indicação de faixa de 
rodagem: desfrute do percurso e da indicação de 
faixa com o ecrã dividido.

Compatível com a Siri e Google Now™: 
beneficie de uma integração perfeita com o seu 
smartphone.

Mensagens de smartphone: leitura de mensagens 
de texto a partir do smartphone.

GAMA DE PRODUTOS 
GO PROFESSIONAL 6200

Ecrã interativo 6”

Ligação aos Serviços TomTom através do SIM incorporado

TomTom Traffic e Radares de trânsito 1 Ano

Mapas da Europa para veículos pesados Vitalício

Percursos para veículos pesados

PI para camiões e autocarros

Atualizações através de Wi-Fi®

Mensagens de smartphone

Chamadas em modo mãos-livres

Alertas de trânsito parado

Planeamento de percursos do MyDrive

PLANEIE, CONDUZA E ENTREGUE. DE FORMA EFICIENTE.
Navegação profissional de veículos pesados.

Imagine um percurso adaptado ao seu camião, autocarro ou carrinha. O TomTom GO PROFESSIONAL dá-lhe as boas-
vindas à condução privilegiada, proporcionando melhores formas de conduzir com eficiência. Possui atualizações 
de Mapas vitalícios por Wi-Fi®. Fornece-lhe ainda indicações de PI para camiões e autocarros, como bombas de 
gasolina ou estacionamento, cuidadosamente selecionados da DKV, Les Routiers e ParkYourBus. Consegue ler as suas 
mensagens de texto e ativar o Google Now™ e a Siri a partir do seu smartphone para que se mantenha concentrado 
na estrada. Agora com alertas de Trânsito parado e TomTom Traffic em tempo real no seu equipamento de navegação 
para camiões, a sua condução será mais segura e mais eficiente do que nunca.


