
Novo Magellan eXplorist 210 
Memória e mapas gigantes num GPS  

compacto e económico 

A Magellan acaba de expandir a sua conhecida série GPS portáteis, eXplorist, com o lançamento do novo 

eXplorist 210, que traz como características inovadoras, dentro do seu segmento, a possibilidade de 

expansão da informação cartográfica e uma porta de dados USB de alta velocidade para transferência 

mais rápidas. O Magellan eXplorist 210, é o único GPS do mercado, dentro da categoria de GPS mais eco-

nómicos, que permite ao utilizador transferir e armazenar até 22MB de mapas, através de software com-

patível. 

 

O novo eXplorist 210, vem provar que um GPS potente e com inúmeras e inovadoras funcionalidades, 

não tem que ser necessariamente caro, e inacessível à maior parte dos consumidores. 

 

Um amplo ecrã de 2,3” em escalas de cinzento, uma precisão de posicionamento inferior a três metros, a 

alta funcionalidade e um revestimento estanque e à prova de choque, combinados com o fácil manuseio, 

fazem deste GPS compacto o companheiro de navegação indispensável para qualquer actividade de out-

door, desde desportos na montanha ou caminhadas, até BTT, caça e pesca. 

 



 
Com o mapa base da Europa incorporado, permite um acesso directo ás estra-

das principais, parques, aeroportos, linhas de água e muito mais. Permite ainda 

gravar mapas adicionais e dados de navegação pessoais usando um sistema de 

gestão de ficheiros, tipo PC, muito simples de usar, para que os utilizadores pos-

sam facilmente encontrar a informação que necessitam de uma forma bastante 

rápida. O utilizador pode também criar e armazenar até 190.000 pontos de inte-

resse/waypoints, 150 ficheiros com 20 rotas cada e 150 traçados com 2.000 

pontos cada. 

 

Fornecido com o software “Geocache Manager” o eXplorist 210 permite aos 

“geocachers” transferir coordenadas directamente da Internet, com rapidez e 

simplicidade. O novo Software Magellan MapSend em DVD, também incluído, 

vem tornar mais fácil que nunca, aos utilizadores tirar vantagem das avançadas 

potencialidades que os mapas MapSend adicionarão ao seu eXplorist. O DVD 

inclui um software gratuito de gestão de dados e ainda a possibilidade de com-

prar e instalar novas versões do software MapSend. 

 

A Magellan, tem ainda disponível para toda a Série (eXplorist100, eXplorist 200, 

eXplorist 210, eXplorist 300, eXplorist 400, eXplorist 500, eXplorist 600) uma 

linha de acessórios que inclui, bolsas de transporte, suportes de fixação para 

veículos, bicicletas e barcos e cartões de memória (SD Cards). 
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