
 

Camper 780 & Digital Traffic 
 
6,95" Camper navigatietoestel 

 

Geavanceerde GPS camper-navigatie voor de kampeerliefhebber 

• Camper-navigatietoestel met een aanraakscherm van 6,95" met hoge resolutie 
• Aangepaste routes houden rekening met de grootte en het gewicht van uw camper of caravan en 

vinden vervolgens de beste route voor uw voertuig1 
• Geeft waarschuwingen over de weg en houdt u op de hoogte van steile hellingen, scherpe 

bochten, gewichtslimieten en meer 
• Bevat een grote database met camperplaatsen van ACSI en Campercontact en gratis 

stopplaatsen van Trailer's PARK 
• Koppel met uw compatibele smartphone voor toegang tot handsfree bellen en smartphone 

meldingen; inclusief spraakgestuurde navigatie voor gemak onderweg 
• Met gratis digitale verkeersinformatie via DAB 
• Updates voor veiligheidscamera's en flitsers inbegrepen 

 

Bekijk uw navigatie in één oogopslag 

Dit 6,95" GPS-navigatietoestel beschikt over een helder aanraakscherm, zodat u belangrijke 
informatie gemakkelijk kunt zien. 

 

Aangepaste routes 

Camper 780 houdt rekening met de grootte en het gewicht van uw camper en zoekt vervolgens 
de beste route1. U kunt ook profielen voor meerdere voertuigen of aanhangers opslaan. 
 

 

 

https://support.garmin.com/nl-NL/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9&searchType=noProduct


Wees slimmer dan het verkeer 

Met Garmin Digital Traffic verkeersinformatie kunt u meteen aan de slag. 

Weet wat er komt 

Verkeerswaarschuwingen geven u extra informatie over steile hellingen, scherpe bochten, 
gewichtslimieten en meer op de weg voor u. U kunt zelfs de informatie over hoogteverschillen op 
uw route in detail bekijken om uzelf voor te bereiden op steile hellingen. 

Vind de beste campings 

Om de beste plaatsen voor een pitstop te vinden, bevat het Camper 780 navigatietoestel een 
grote database met camperterreinen van ACSI en Campercontact en gratis stopplaatsen van 
Trailer's PARK, die u kunt filteren op prijs, voorzieningen en meer. Het toestel toont ook 
rustplaatsen en andere voorzieningen op uw route. Zoek ze door met uw vinger over de kaart te 
schuiven. Ga voor meer informatie en lokale nuttige punten naar TripAdvisor, Foursquare en 
meer. 

 

Handsfree-functies gebruiken 

Houd uw handen aan het stuur en profiteer van slimme functies zoals handsfree bellen, 
smartphone meldingen van uw compatibele smartphone en spraakgestuurde navigatie. 
Ingebouwde Wi-Fi® connectiviteit voor moeiteloze kaart- en software-updates. 

Moeiteloos achteruitrijden 

Hulp nodig bij het verlaten van krappe parkeerruimtes? Camper 780 is compatibel met 
de BC™ 30 en BC 40 achteruitrijcamera's, die gegevens draadloos kunnen verzenden over een 
afstand tot 8 meter. Gebruik een camera om beter te zien wat er zich achter u bevindt. 

 

 

https://buy.garmin.com/nl-NL/NL/p/501486

