
NIEUW GO 940 LIVE

Slimme realtime navigatie voor de echte afstandsrijder 
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GO 940 LIVE FUNCTIES

NIEUW - LIVE SERVICES
Met LIVE Services ontvang je realtime informatie op je TomTom-navigatiesysteem, binnen heel Nederland. 

VERBETERD - IQ Routes™
Berekent je routes op basis van werkelijk gemeten gemiddelde rijsnelheden op de weg. Met IQ Routes™ krijg je voor ieder 
moment van de dag de slimste route en bespaar je tijd, geld en brandstof.

NIEUW - SPRAAKBEDIENING
De nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van spraakherkenning maken het mogelijk je TomTom GO LIVE via 
gesproken instructies te bedienen. Er zijn meer dan honderd taken die door gesproken opdrachten kunnen worden uitgevoerd, 
variërend van het plannen van een route tot het voeren van een telefoongesprek. Dit maakt je rit gemakkelijker en veiliger.

Kaarten van Europa, 
de VS en Canada

(35 landen)

Geavanceerde Positio- 
neringstechnologie

FM-zender MP3 en luisterboeken Ingebouwde ontvanger 
voor LIVE Services

IQ Routes™

Geavanceerd 
rijstrookadvies

Spraakbediening en 
-besturing

Active dock Handsfree bellen via 
Bluetooth®

Tekst-naar-spraak Neem je eigen stem op

Werkt direct vanuit de 
verpakking

TomTom Map Share™ Meest actuele kaart 
verzekerd 

Help mij!-menu Voorgeïnstalleerde 
database met 
flitslocaties

Altijd up-to-date met 
TomTom HOME



NIEUW GO 940 LIVE

OMSCHRIJVINGEN FOLDER
Kaarten van Tele Atlas van Europa (West- en Oost-Europa), de VS •	
en Canada
LIVE Services - rijd altijd de slimste route dankzij een verbinding •	
met de meest actuele, realtime route-informatie
Spraakbediening en -besturing - meer dan honderd taken zijn •	
uitvoerbaar via spraakbediening
IQ Routes™ - de slimste route op ieder moment van de dag•	
Geavanceerd rijstrookadvies - geeft duidelijk aan welke rijstrook •	
je moet nemen bij lastige splitsingen
Geavanceerde Positioneringstechnologie - ononderbroken •	
navigatie, zelfs in tunnels

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Geïntegreerde GPRS-functionaliteit, inclusief drie maanden LIVE •	
Services in Nederland
4,3” breedbeeld 16:9 beeldformaat LCD•	
Micro-SD-kaartadapter voor micro-SD-kaarten•	
Uiterst gevoelige GPS-ontvanger•	
Batterij (tot 3 uur zelfstandige gebruiksduur)•	
Perfect functionerende microfoon en luidspreker voor •	
hoogwaardige handsfree-functionaliteit

© 2008 TomTom International B.V., Nederland. Patenten aangevraagd. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het TomTom-logo zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom International B.V. Alle andere handelsmerken 
zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. TomTom International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden die eventueel in dit document voorkomen. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Waarom TomTom?

GO 940 LIVE 0636926021340 1CF9.011.00 224 g 862 g 127 x 85 x 23 mm 175 x 175 x 87 mm
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PRODUCTNAAM

TomTom LIVE Services voor mensen die  
dagelijks rijden

Rijd je regelmatig of ben je een dagelijkse forens? Dan is deze TomTom GO 
speciaal voor jou ontwikkeld. Vol met TomTom’s meest geavanceerde technologie 
waaronder een real-time verbinding met de meest actuele informatie voor je route 
direct op je GO, waardoor je tijd, geld en stress bespaart. De volgende services, die 
direct uit de verpakking werken, zijn voor 3 maanden GRATIS inbegrepen*:

Optimale gebruiksvriendelijkheid
Plug & GO Bekroonde navigatiesoftware•	

De beste kaarten
Meest actuele kaart verzekerd •	
Corrigeer je kaart en profiteer van de wijzigingen van •	
andere gebruikers met TomTom Map Share™ 

De beste routes en verkeersupates
IQ Routes™ LIVE Services - neem altijd de snelste route •	
dankzij realtime informatie onderweg

Koploper op het gebied van veiligheid
Voorgeïnstalleerde flitslocaties•	
Geavanceerd rijstrookadvies•	
Help mij!-menu•	

WAT ZIT ER IN DE DOOS
TomTom	GO	940	LIVE	•	Active	dock	•	Auto-oplader	•	
Dockingstation	•	Gebruikershandleiding	•	cd-rom	(software	
TomTom HOME)

KAARTDEKKING
De GO 940 LIVE is uitgerust met kaarten van Tele Atlas van de 
VS, Canada, West-Europa (AD, AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GI, 
IE, IT, LU, MC, NL, NO, PL, PT, SE, SM, UK, VA) en Oost-Europa 
(BG, CZ, EE, HR, HU, LI, LT, LV, RU, SI, SK, inclusief het aansluitende 
wegennetwerk in AL, BA, BY, ME, MD, MK, RO, RS, UA)

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Beschermtas - bescherm je TomTom 
navigatiesysteem en geef het een persoonlijk 
tintje.

Thuis- en reisoplader - laad je TomTom GO 
thuis en onderweg snel op.

HD Traffic™
Ontvang de meest recente real-time verkeersinformatie 
voor je route, live op je TomTom GO met deze unieke 
TomTom innovatie. Tot 5 x meer file-updates en tot 10 x 
meer wegendekking

Veiligheidswaarschuwingen
Inclusief vaste en mobiele flitscamera’s, plaatsen waar veel 
verkeersongelukken gebeuren en meer. Rij veilig - weet wat 
je op je route tegenkomt

Brandstofprijzen
Je TomTom GO ontvangt de meest actuele 
brandstofprijzen, zodat je weet waar je het goedkoopst 
kunt tanken

QuickGPSfix™
Begin te navigeren in slechts enkele seconden

Local search via Google
Vind de winkels en bedrijven waarnaar je op zoek bent, 
waar je ook bent

Weer
Je TomTom GO ontvangt lokale vijfdaagse 
weersvoorspellingen, zodat je plannen kunt maken aan 
de hand van de laatste weerberichten

* Na een proefperiode van drie maanden kun je kiezen of je LIVE 
Services tegen een redelijke prijs wilt blijven gebruiken. Services 
zijn alleen beschikbaar in land van aankoop


