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RECENZIE NAVIGÁCIA PRE PROFESIONÁLOV

Solídna konštrukcia s kovovým rámom
a veľmi kvalitný držiak tvoria dobrý základ.
Hneď pri prvom použití si všimnete veľmi

elegantne vyriešený systém magnetického uchy-
tenia so vstavaným napájaním, ktorý vás oslobodí
od nepraktickej potreby manipulácie s káblom pri
každom pripojení.

Opis
Becker Professional.5 LMU je z najvyššieho radu
navigácií značky Becker. Je vybavený 5" kapa-
citným dotykovým displejom s rozlíšením 800
× 480 pixelov, 8 GB flash a slotom na karty mi-
croSD (až 32 GB).  

O príjem signálu GPS sa stará 20-kanálová
 čipová súprava SIRF Star III GSC3TW s vysokou
citlivosťou. Vo výbave ďalej nájdete Wi-Fi, Blue-
tooth a port micro USB na pripojenie k PC, prí-
padne nabíjanie vstavaného akumulátora Li-Pol
s kapacitou 1250 mAh. Na vrchnej strane je tla-
čidlo zapnutia/vypnutia, na prednom paneli
zasa veľmi praktické tlačidlo na krok späť. 

Vzhľadom na kategóriu prístroja je bohatá aj
softvérová výbava a jeho možnosti. V pamäti sú
predinštalované mapy 47 krajín Európy vrátane
kompletných máp Ruska a Turecka. Ak sa zare-
gistrujete do 30 dní po prvom spustení, máte
 aktualizácie doživotne zadarmo. Pomocou Wi-
Fi a mobilného telefónu nastaveného ako hots-
pot môžete využívať prémiové služby Becker
Link2Live Pro, ktoré máte predplatené doži-
votne v cene prístroja. To vám umožňuje on-line
vyhľadávanie POI (bodov záujmu), prístup k do-
pravným informáciám a ďalším on-line služ-
bám. Vďaka technológii Bluetooth môžete svoju
navigáciu využiť aj ako hands-free pre váš mobil.
Ak práve nepotrebujete navigovať, máte k dispo-

zícii aj funkciu palubného počítača, prípadne pre-
hliadač fotografií.

Praktické skúsenosti
Najdôležitejšia funkcia navigačného zariadenia
je, prirodzene, navigovanie, ktoré ide tomuto prí-
stroju naozaj dobre. Navigačný softvér je mierne
upravený legendárny iGO, ktorý je po rokoch vý-
voja dotiahnutý do detailov. Zadávať trasu mô-
žete viacerými spôsobmi: priamym zadaním
adresy, zadaním zemepisnej polohy, výberom
z mapy, výberom bodu záujmu alebo z trás ulo-
žených predtým v pamäti. Samozrejmé je, že si
môžete zvoliť preferencie výpočtu trate (rýchla,

krátka, ekono-
mická, jednodu-
chá). Ak sa vám
navrhnutá trasa
nepáči, môžete si
dať prepočítať až 4
alternatívne. Navi-
gácia vám navyše
ukáže aj výškový
profil všetkých trás
a aj podľa neho si
môžete zvoliť tú
najvhodnejšiu pre
vás.

Tým sa však
možnosti nekon-

čia. Trasu môžete upraviť aj jednoduchým pre-
tiahnutím prstom. Počas jazdy navigácia sleduje
dopravnú situáciu či už prostredníctvom inter-
netu cez Wi-Fi, alebo cez zabudované TMC
a podľa vašich prednastavení buď automaticky
prepočíta obchádzku, alebo vás na ňu upozorní.
Ak sa dostanete do situácie, že máte pred sebou
neprejazdný úsek, jedným dotykom môžete dať
zablokovať úsek pred sebou na trase a navigá-
cia automaticky prepočíta vhodnú obchádzku.
Zobrazovanie informácií sa dá čiastočne konfi-
gurovať. V ľavom hornom rohu sú tri políčka,
kde si môžete vybrať zobrazované informácie
(rýchlosť, čas, čas do cieľa, čas príjazdu, nad-
morskú výšku, vzdialenosť...). V hornej časti sa
zobrazujú údaje o zaradení do jazdných pruhov,
smerové tabule, dopravné značky a obmedze-
nia. Na ľavej strane sú zobrazované pokyny na
zmenu smeru a odbočovanie a spodná lišta
patrí zobrazeniu názvu miesta, ktorým prechá-
dzate, a stavovým informáciám. 

K prehľadnosti prispieva reálny náhľad križo-
vatiek a tiež 3D náhľad viacúrovňových križova-

tiek a viaduktov. Výškový profil terénu je  zobra-
zovaný v 3D.  Farebný profil obrazovky si môžete
vybrať z viacerých možností a tiež si môžete zvo-
liť svetlú alebo tmavú tému prostredia. 

Po pripojení k PC cez kábel micro USB náj-
dete v pamäti prístroja uložené návody na po-
užitie a inštaláciu programu Content Manager,
ktorý slúži na zaregistrovanie prístroja a aktua-
lizáciu softvéru a mapových podkladov.

Prístroj disponuje aj zadávaním trasy hlasom,
avšak slovenčina v súčasnosti nie je podporo-
vaná.

» RENÉ HUBINSKÝ

Becker professional.5 LMU
Trh s navigačnými zariadeniami je dnes veľmi široký a siaha od
najlacnejších no-name prístrojov s často pochybnou kvalitou
a diskutabilnou funkčnosťou až po profesionálne riešenia. Do
„lepšej spoločnosti“ patrí aj model Becker professional.5 LMU.

PARAMETRE:

!Rozmery: 138 × 84,5 × 15,6 mm, 220 g
!Displej: 12,7 cm (5 palcov) kapacitný 

dotykový, 800 × 480 pixelov
! Pamäť: 8 GB pamäte typu flash 
! Prepojenie s PC: Micro USB
! Slot na microSD (až 32 GB, Class 6)
! Čipová súprava GPS: SIRF Star III GSC3TW
!Batéria: 1250 mAh, lí$ovo‐polymérová
! Jazyky: bulharský, katalánsky, chorvátsky, 
český, dánsky, holandský, anglický, estónsky, 
'nsky, francúzsky, nemecký, grécky, 
maďarský, taliansky, litovský, lotyšský, 
nórsky, portugalský, rumunský, ruský, 
srbský, slovenský, slovinský, španielsky, 
švédsky, turecký, ukrajinský 

!Mapy: 47 štátov Európy vrátane celého 
Turecka a Ruska, základná mapa sveta

! Zapožičal: SYNETICS, s. r. o.
! Cena: 229 EUR

HODNOTENIE:

Kvalitný displej s vysokým rozlíšením
a jasom, vynikajúci držiak s magne$ckým
úchytom a zabudovaným napájaním,
nadštandardné možnos$ pri plánovaní
a úpravách trasy, Wi‐Fi, Bluetooth

Chýba podpora hlasového ovládania
v slovenčine

+



VERDIKT:

Navigácia Becker professional.5 LMU v nás
zanechala veľmi dobrý dojem. Päťpalcový
displej má jemné rozlíšenie a vynikajúcu či-
tateľnosť vo dne aj v noci. Efektná je lesklá
povrchová úprava, aj keď v niektorých situá-
ciách by nezaškodila antireflexná fólia. Ovlá-
danie je prehľadné a intuitívne. Citlivosť
príjmu GPS je vynikajúca, poloha je zame-
raná takmer ihneď po zapnutí. Spárovanie
cez Bluetooth či Wi-Fi je dielo okamihu, Wi-
Fi dokonca podporuje aj režim WPS. Hla-
sový výstup je čistý, s dostatočnou
výkonovou rezervou aj do hlučnejšieho
 prostredia. Mapové podklady sú kvalitné
a dostatočne detailné. Výrobca sľubuje do-
životnú aktualizáciu máp trikrát ročne. 
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