
De ultieme autonavigatie

GO 730 

NIEUW - IQ RoUtEs™ - tEchNologIE
Berekent de routes op basis van de werkelijke gemiddelde snelheid die op wegen wordt gemeten. Zo heb je  
altijd de beschikking over de slimste routes en bespaar je geld, tijd en brandstof. 

NIEUW - gEavaNcEERd RIjstRookadvIEs
Met TomToms Geavanceerd rijstrookadvies heb je een beter overzicht wanneer je via lastige splitsingen 
moet navigeren doordat er wordt aangegeven welke rijstrook je moet nemen.  
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GO 730 

oMschRIjvINg
•	 Tele	Atlas-kaarten	van	Europa,	31	landen	vooraf	
 geïnstalleerd
•	 Zelf	je	kaarten	wijzigen	en	ontvang	veranderingen	van		 	
 andere gebruikers via Map Share™ 
•	 De	garantie	voor	de	meest	recente	kaart
•	 IQ	Routes™:	altijd	de	slimste	route	gebaseerd	op	 
 gemiddelde, daadwerkelijk gereden snelheden
•	 Geavanceerde	rijstrookadvies:	voor	extra	
 duidelijkheid bij het navigeren via lastige splitsingen
•	 Gesproken	adresinvoer
•	 Handsfree	bellen	met	Bluetooth®

tEchNIschE spEcIFIcatIEs
•	 4,3"	breedbeeld	16:9	beeldformaat	LCD
•		 Kaartaansluiting	compatibel	met	SD-	en	MMC-kaarten
•		 Uiterst	gevoelige	GPS-ontvanger
•		 Geïntegreerde	FM-zender*
•		 Bluetooth®

•		 Batterij	(tot	5	uur	zelfstandige	gebruiksduur)
•		 Hoogwaardige	geïntegreerde	microfoon	en	luidspreker		 	
	 voor	een	uitstekende	handsfree-functionaliteit
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 PRODUCTNAAM EAN   ARTikEl   EENhEiD  vERPAkkiNG EENhEiD  vERPAkkiNG
   NUMMER  GEwiChT (g)  GEwiChT (g) AfMETiNGEN (mm) AfMETiNGEN (mm)

 GO 730 0636926020046 1ch7.053.00 220 g 860 g  118 x 83 x 24 mm 175 x 175 x 87 mm

 GO 730  0636926020039 1ch7.013.00 220 g 860 g  118 x 83 x 24 mm 175 x 175 x 87 mm
	 HD	Traffic

Wat Is toMtoM hd tRaFFIc™? 
Met	TomTom	HD	Traffic™	ontvang	je	de	meest	geavanceerde	
en actuele verkeersinformatie over snelwegen en secundaire 
N-wegen.	HD	Traffic™	maakt	gebruik	van	een	nieuwe,	
innovatieve gegevensbron die beter is dan de traditionele 
gegevensbronnen.

Via	het	GSM-netwerk	verzamelt	TomTom	anonieme	gegevens	
over	de	rijrichting	en	-snelheid	waarmee	mobiele	telefoons	
in	auto's	worden	vervoerd.	Deze,	zeer	precieze	en	actuele	
gegevens, worden gecombineerd met informatie van de 
traditionele verkeersdiensten en leveren zo de betrouwbaarste 
verkeersinformatie ooit.

WaaRoM toMtoM hd tRaFFIc™?
Als	er	een	manier	is	om	de	file	te	omzeilen,	zal	TomTom	
HD	Traffic™	je	die	aanbieden	met	gebruik	van	de	meest	actuele	
verkeersinformatie	ooit.	En	als	de	file	niet	te	vermijden	valt,	
ontvangen	gebruikers	in	elk	geval	nauwkeurige	vertragings-,	
reis-	en	aankomsttijden.

ENkElE vooRdElEN:
De	beste	actuele	verkeersinformatie	binnen	handbereik
•	Tot	5	x	meer	file-updates*	
•	Iedere	3	minuten	automatische	updates	
•	Dekt	tot	10	x	meer	snelwegen	en	‘N’	wegen*	
•	Een	nauwkeurig	overzicht	van	de	verkeerssituatie	al	voor	je		
 vertrekt 
•	Altijd	de	slimste	route	met	zo	min	mogelijk	vertragingen	
•	De	meest	accurate	reis-	en	aankomsttijden

Wat ZIt ER IN dE doos
•	 TomTom	GO	730	(HD	Traffic)
•	 Auto-oplader
•	 Dockingstation	voor	thuis
•	 Voorruitbevestiging
•	 Verkorte	handleiding	
•	 TomTom	HOME-software
•		HD	Traffic™-ontvanger	optioneel	

Ultieme gebruiksvriendelijkheid
•	 Plug	&	Go
•	 Bekroonde	navigatiesoftware
•	 Touchscreen	
•	 Gesproken	adresinvoer

®

WaaRoM toMtoM?

de beste kaarten
•	 De	garantie	voor	de	meest	recente	kaart
•	 Zelf	je	kaarten	wijzigen	en	ontvang	
 veranderingen van andere gebruikers 
 dankzij TomTom Map Share™

de beste routes en verkeersupdates
•	 IQ	Routes™
•	 HD	Traffic™	

koploper op het gebied van veiligheid
•	 Voorgeïnstalleerde	flitslocaties
•	 Help	mij!	menu
•	 Handsfree	bellen




