
ชือ่สนิคา้ eTrex 10, Thai eTrex 20x, Thai eTrex 30x,Thai GPSMAP 64s, Thai Oregon 650, Thai Oregon 750, Thai

คณุสมบตั ิ

คณุลักษณะเฉพาะรุน่

เครือ่ง eTrex 10 ใหมย่ังคงหลักของการ

ใชง้าน เครือ่งทีท่นทาน ราคาประหยัด 

และอายแุบตเตอรีท่ีใ่ชไ้ดน้านอยู ่ซ ึง่ท า

ให ้eTrek เป็นอปุกรณ์ GPS ทีพ่ึง่พา

ไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีม่อียู ่Garmin ได ้

ปรับปรงุ user interface และเพิม่แผนที่

ฐานครอบคลมุท่ัวโลก การใช ้

geocaching แบบไรก้ระดาษ

จอภาพสขีนาด 2.6" อา่นกลางแสงแดด

ได ้เครือ่งรับ GPS/GLONASS ความไว

สงูพรอ้มเสาสญัญาณแบบ quad helix 

รับภาพถา่ยจากดาวเทยีมBirdsEye 

Satellite Imagery ฟรนีาน 1 ปี เข็มทศิ

แบบ 3 แกนพรอ้มเครือ่งวดัความสงูดว้ย

ความกดดันของบรรยากาศ เชือ่มตอ่ไร ้

สายผา่น Bluetooth® เทคโนโลย¹ี หรอื

 ANT+™

กลอ้งออโตโ้ฟกัสขนาด 8 MP พรอ้มไฟ

แฟลช/ไฟฉายแบบ LED ตดิตัง้แผนที่

ฐานแสดงระดับความสงูดว้ยแสงเงาท่ัว

โลก พรอ้มแผนทีป่ระเทศไทยความ

ละเอยีดสงู และเข็มทศิแบบ 3 แกน 

พรอ้มมาตรวดัความเรง่และเซน็เซอรว์ดั

ความสงูดว้ยความกดดันบรรยากาศ มี

ระบบแบตเตอรีคู่ ่— 2 AA แบตเตอรีห่รอื

 NiMH แพคแบบตดิตัง้ภายในแบบชารจ์

ไฟซ ้าไดท้ีม่าพรอ้มเครือ่ง

Oregon® 750 ทีม่ดีา้มจับมอีอโตโ้ฟกัส

กลอ้ง 8 ลา้นพกิเซลชว่ยใหค้ณุสามารถ

เพิม่การถา่ยภาพทีก่ลางแจง้ไดม้ปีระ

สทิธภาพ  750 ยังมจีพีเีอสและระบบน า

ทาง GLONASS และการเชือ่มตอ่แบบไร ้

สาย (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) 

สนับสนุนการใชง้านทกุสภาพอากาศ

เครือ่งรับสญัญาณชนดิความไวสงู : GPS Chipset Garmin-High-sevsitivity receiver Garmin-High-sevsitivity receiver Garmin-High-sevsitivity receiver Garmin-High-sevsitivity receiver Garmin-High-sevsitivity receiver Garmin-High-sevsitivity receiver

ขนาดตัวเครือ่ง (นิว้) (กวา้ง x สงู x หนา)
                    2.1" x 4.0" x 1.3"        

          (5.4 x 10.3 x 3.3 cm)

                     2.1" x 4.0" x 1.3"       

           (5.4 x 10.3 x 3.3 cm)

                       2.1" x 4.0" x 1.3"     

                 (5.4 x 10.3 x 3.3 cm)

                     2.4" x 6.3" x 1.4"       

             (6.1 x 16.0 x 3.6 cm)

                    2.4" x 4.5" x 1.3"        

          (6.1 x 11.4 x 3.3 cm)

                    2.4" x 4.5" x 1.3"        

          (6.1 x 11.4 x 3.3 cm)

ขนาดหนา้จอ (นิว้) (กวา้ง x ยาว)
1.4" x 1.7" (3.6 x 4.3 cm); 2.2" diag 

(5.6 cm)

1.4" x 1.7" (3.6 x 4.3 cm); 2.2" diag 

(5.6 cm)

1.4" x 1.7" (3.6 x 4.3 cm); 2.2" diag 

(5.6 cm)

1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.2" 

diag (5.6 cm)

1.5"W x 2.5"H (3.8 x 6.3 cm); 3" 

diag (7.6 cm)

1.5"W x 2.5"H (3.8 x 6.3 cm); 3" 

diag (7.6 cm)

ความละเอยีดหนา้จอ (Pixels) (กวา้ง x สงู) 128 x 160 Pixels 240 x 320 Pixels 240 x 320 Pixels 160 x 240 Pixels 240 x 400 Pixels 240 x 400 Pixels

ชนดิของหนา้จอ transflective, monochrome transflective, 65-K color TFT (ส)ี transflective, 65-K color TFT (ส)ี transflective, 65-K color TFT (ส)ี
transflective, 65-K color TFT 

touchscreen (ส)ี

transflective, 65-K color TFT 

touchscreen (ส)ี

ระบบการสัง่การ ปุ่ มกด ปุ่ มกด ปุ่ มกด ปุ่ มกด touchscreen touchscreen

Backlight มี มี มี มี มี มี

กลอ้งถา่ยรปู ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี
ม ี(8 megapixel with autofocus; 

digital zoom)

ม ี(8 megapixel with autofocus; 

digital zoom)

จ านวน Waypoints(จดุ) 1,000 2,000 2,000 5,000 4,000 10,000

จ านวน Routes 50 200 200 200 200 250

จ านวน tracklog(จดุ) /saved tracks (เสน้) 10,000 points, 100 saved tracks 10,000 points, 200 saved tracks 10,000 points, 200 saved tracks 10,000 points, 200 saved tracks 10,000 points, 200 saved tracks 20,000 points, 250 saved tracks

Basemap มี มี มี NOSTRA - Digital Map มี มี

รองรับดาวเทยีม WAAS รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

การบรรจแุผนที่ ไมม่ี มี มี TSM : Thailand Street Map มี มี

รปูการแสดงคา่พกิัด UTM : Lat/long UTM : Lat/long UTM : Lat/long UTM : Lat/long UTM : Lat/long UTM : Lat/long

แผนทีท่ีส่ามารถเพิม่เตมิได(้เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) ไมไ่ด ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

ขนาดและชนดิของ Memory ไมม่ี 3.7 GB. รองรับ microSD 
TM

card 3.7 GB. รองรับ microSD 
TM

card 4 GB. รองรับ microSD 
TM

card 4 GB. รองรับ microSD 
TM

card 4 GB. รองรับ microSD 
TM

card

ความสามารารถในการค านวณพืน้ที่ มี มี มี มี มี มี

เข็มทศิอเิล็กทรอนกิส์ ไมม่ี ไมม่ี มี มี มี มี

เครือ่งวดัความกดดันบรรยากาศ ไมม่ี ไมม่ี มี มี มี มี

ชนดิของเสาอากาศ ภายใน ภายใน ภายใน ภายใน ภายใน ภายใน

สามารถเชือ่มตอ่เสาอากาศภายนอก ไมม่ี ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้

เสยีงน าทาง ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ชนดิของการกันน ้า IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

คณุสมบัตลิอยน ้า ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้

การเชือ่มตอ่กับคอมพวิเตอร์ USB USB USB USB USB USB

ชนดิของแบตเตอรี่
2 AA batteries (not included); NiMH 

or Lithium recommended

2 AA batteries (not included); NiMH 

or Lithium recommended

2 AA batteries (not included); NiMH 

or Lithium recommended

2 AA batteries (not included); NiMH 

or Lithium recommended

rechargeable NiMH pack (included) 

or 2 AA batteries (not included); 

NiMH or Lithium recommended

rechargeable NiMH pack (included) 

or 2 AA batteries (not included); 

NiMH or Lithium recommended

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี ่(ชม.) 25 25 25 16 16 16

น ้าหนักรวมแบตเตอรี ่(กรัม) 141.7 141.7 141.7 192.7 209.8 209.8

เมนูภาษา Thai/English Thai/English Thai/English Thai/English Thai/English Thai/English

eTrex 20x, 30x เป็นเวอรช์ัน่ทีไ่ดอ้ัพเกรดของ eTrex 20, eTrex 30 อันเป็นทีน่ยิม 

ดว้ยความคมชดัของหนา้จอทีถ่กูปรับปรงุเพือ่การแสดงทีอ่า่นไดง้า่ยขึน้ และ

หน่วยความจ าภายในถกูขยายเพือ่ใหเ้ก็บแผนทีไ่ดม้ากขึน้ เครือ่งยังคงการใชง้านงา่ย,

 ความทนทานและราคาทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้ม ีNOSTRA DIGITAL MAP แผนที่

ความละเอยีดสงู TSM : Thailand Street Map ครอบคลมุทัง้ทางบกและทางน ้าท่ัว

ประเทศ ต าแหน่งทีส่ าคัญ มากวา่ 800,000 ต าแหน่ง เชน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว สถานที่

ราชการ รา้นคา้ ฯลฯ


