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แชร์ waypoints,  tracks,  เสน้ทางและ  geocaches ของคุณแบบไรส้ายกับ

อุปกรณ์ที่รองรับอื่น  ๆ  เพื่อนของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการไต่เขาหรือคน้หา  

cache ที่ชื่นชอบโดยไม่ตอ้งรอใหคุ้ณต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ  -  เพียงแค่กด  

"ส่ง" ในการถ่ายโอนขอ้มูลของคุณไปยังอุปกรณ์  handheld ของ  Garmin อีก

เครื่อง  

GPSMAP 64s SEA ยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์  Garmin ที่รองรับ ,  รวมทั ้ง  VIRB ™

และอุปกรณ์เสริมที่เ ป็นเซ็นเซอร์,  รวมถึง  tempe™, foot pod และเครื่องวัด

อัตราการเตน้หัวใจ  

คงการเช่ือมต่อไว้เสมอ 

ดว้ยการแจง้เตือนแบบ  Smart Not i f icat ion คุณสามารถรับอีเมล  ขอ้ความและ

การแจง้เตือนจาก  iPhone® 4s หรือใหม่กว่าที่ส นับสนุนของคุณ  คงการเชื่อมต่อ

ไว เ้สมอโดยไม่ตอ้งลว้งลงไปในกระเป๋าสะพายหลังเพื่อควานหาสมาร์ทโฟนของ

คุณอีกต่อไป  

 

 

 

 

 
 
 
 

การคาํนวณพืน้ที ่

ฟังก์ชั่นการคํานวณพื้นที่สามารถเขา้  ถึงไดอ้ย่างรวดเ ร็วจากเมนูหลักของ  

GPSMAP 64s SEA ดว้ยการคํานวณสามรูปแบบต่อไปนี้:  การคําานวณพื้นที่,  

พื้นที่เพาะปลูก ,  การคํานวณเสน้ทาง  

สํารวจภูมปิระเทศ 



GPSMAP 64s SEA มาพรอ้มกับแผนที่ฐานทั่วโลกในแบบแถบสีภูมิประเทศบวก

กับการรับเป็นสมาชิกภาพถ่ายจากดาวเทียม  BirdsEye Satel l i te Imagery นาน  

1 ปี เพื่อใหคุ้ณสามารถนําทางไปทุกที่ไดอ้ย่างง่ายดาย  ดว้ยการนําทางจาก

ภาพถ่าย  คุณสามารถดาวน์โหลดรูปภาพแบบ  geotagged จากอินเทอร์เ น็ตและ

นําทางไปได  ้

ช่วยให้คุณได้สัญญาณสมํา่เสมอ 

ดว้ยเสาอากาศแบบ  quad hel ix และเครื่อง รับ  GPS และ  GLONASSความไวสูง ,  

GPSMAP 64s SEA หาตําแหน่งของคุณไดอ้ย่างรวดเ ร็วและแม่นยําและคง

ตําแหน่งไวแ้มจ้ะอยู่ในพื้นที่ปิดและหุบเขาลึก  ประโยชน์ที่ไดนั้้นชัดเจนมาก  -  ไม่

ว่าคุณจะอยู่ในป่าลึกหรือใกลอ้าคารและตน้ไมสู้ง  คุณสามารถวางใจ  GPSMAP 

64s SEA ที่จะช่วยใหคุ้ณหาเสน้ทางของคุณในยามที่คุณตอ้งการมากที่สุด  

เพิม่แผนที ่

GPSMAP 64s SEA มาพรอ้มกับแผนที่ฐานทั่วโลกในแบบแถบสีภูมิประเทศบวก

กับการรับเป็นสมาชิกภาพถ่ายจากดาวเทียม  BirdsEye Satel l i te Imagery นาน  

1 ปี สําหรับมุมมองภาพถ่ายที่เหมือนจริง  การเพิ่มแผนที่ที่ทําไดง้่ายดว้ยแผนที่

แสดงภูมิประเทศ ,  ทางทะเลและถนนอย่างละเอียดของเรา  ดว้ยหน่วยความจํา  4 

GB ในเครื่องและช่องใส่ microSD ™การ์ด  คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่ TOPO 

24K และ  100K ไดโ้ดยสะดวกและท่องไปตามเสน้ทางได  ้ เสียบการ์ดที่ติดตั ้ง  

BlueChart® g2 ไวล้่วงหนา้สําหรับวันที่สนุกสนานบนน้ําหรือขอ้มูลแผนที่ City 

Navigator NT® สําหรับการนําทางแบบเลี้ยว-ต่อ-เลี้ยวบนถนน  (ดูแท็บแผนที่

สําหรับความเขา้กันได )้  นอกจากนี้ 64s ยังรองรับ  Garmin Custom Maps, 

รูปแบบแผนที่ที่ช่วยใหคุ้ณสามารถแปลงกระดาษและแผนที่อ ิเ ล็กทรอนิกส์ไปเป็น

แผนที่ที่ดาวน์โหลดไดฟ้รีอย่างง่ายดายสําหรับอุปกรณ์ของคุณ  

ค้นหาความสนุกสนาน 

GPSMAP 64s SEA รองรับกิจกรรม  geocaching แบบไรก้ระดาษที่มาพรอ้มกับ  

250,000 caches ที่ถูกโหลดไวล้่วงหนา้พรอ้มดว้ยคําแนะนําและคําอธิบายจาก  

Geocaching.com และอายุการใชง้านแบตเตอรี่นาน  16 ชั่วโมง  ดว้ยการใชง้าน

แบบไรก้ระดาษ ,  คุณไม่เพียงช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม ,  แต่ยังช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพอีกดว้ย  GPSMAP 64s SEA บันทึกและแสดงขอ้มูลที่สําคัญ ,  รวมถึง

ตําแหน่ง ,  ภูมิประเทศ ,  อุปสรรค ,  ขอ้เสนอแนะและคําอธิบาย ,  ซึ่งหมายความว่า

ไม่ตอ้งป้อนพิกัดดว้ยตนเองและพิมพ์ออกเป็นกระดาษอีกต่อไป !  ดว้ยรูปร่างบาง



เ ฉียบและน้ําหนักเบา ,  64s จึงเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสําหรับกิจกรรมกลางแจง้

ทั ้งหมดของคุณ  

วางแผนการเดนิทางคร้ังต่อไปของคุณ 

วางแผนการผจญภัยครั ้งหนา้ของคุณดว้ย  BaseCamp™, ซอฟต์แวร์ที่ใหคุ้ณดู

และจัดการแผนที่,  waypoints, เสน้ทาง ,  และ  tracks ซอฟต์แวร์ที่ใชว้าง

แผนการเดินทางฟรีนี้ยังใหคุ้ณสรา้ง  Garmin Adventures ที่คุณสามารถแบ่งปัน

กับเพื่อนๆ ,  ครอบครัวหรือเพื่อนนักสํารวจได  ้BaseCamp แสดงขอ้มูลแผนที่ภูมิ

ประเทศในแบบ  2-D หรือ  3-D บนหนา้จอเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ  รวมไปถึง

เสน้ความสูงและโปรไฟล์ความสูง  โปรแกรมยังสามารถโอนภาพถ่ายดาวเทียม

อย่างไม่จํากัดจํานวนไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อถูกจับคู่กับภาพถ่ายดาวเทียม  

BirdsEye Satel l i te Imagery ที่สมัครไว  ้

¹GPSMAP 64s SEAเ ป็นอุปกรณ์  Bluetooth® Smart และสามารถซิงค์แบบไร ้

สายกับโทรศัพท์ที่ใช  ้B luetooth® Smart Ready ได  ้ติดต่อผู ใ้หบ้ริการของคุณ

เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณทํางานเขา้กันได  ้ เครื่องหมายคํา  Bluetooth® 

และโลโกเ้ ป็นเครื่องหมายการคา้จดทะเบียนของ  Bluetooth SIG, Inc. 

iPhone เ ป็นเครื่องหมายการคา้ของ  Apple Inc.,  ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา  

และประเทศอื่น  ๆ  
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Physical & Performance: 

ขนาดเคร่ืองWxHxD 6.1 x 16.0 x 3.6 ซม (2.4" x 6.3" x 1.4") 

ขนาดหนา้จอWxH 
1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 ซม); 2.6" ทแยงมุม  (6.6 
ซม) 

ความละเอียดหนา้จอWxH 160 x 240 พิกเซล 

ประเภทหนา้จอ transflective สี 65-K TFT 

นํ้าหนกั 230 ก(8.1 ออนซ์) พร้อมแบตเตอร่ี 

Battery 2 AA แบตเตอร่ี, NiMH หรือลิเธียม 

Battery life 16 ชัว่โมง 

กนันํ้า ใช่ (IPX7) 

ลอยนํ้า ไม่ 

เคร่ืองรับความไวสูง ใช่ 

การเช่ือมต่อ USB ความเร็วสูงและสนบัสนุน NMEA 0183 

Maps & Memory: 

แผนท่ีฐาน ใช่ 

แผนท่ีติดตั้งพร้อมเคร่ือง ไม่ 

เพิ่มแผนท่ีได ้ ใช่ 

หน่วยความจาํในเคร่ือง 4GB 

สนบัสนุนการ์ดขอ้มูล microSD™ การ์ด (ซ้ิอแยกต่างหาก) 

Wayจุด/ท่ีใชป้ระจาํ/ตาํแหน่ง 5000 

เส้นทาง 200 

TrackLog 10,000 จุด, 200 track ท่ีจดัเกบ็ 

Features & Benefits: 

การนาํทางอตัโนมติั ใช่ 

เขม็ทิศอิเลก็ทรอนิกส์ ใช่ (ชดเชยความเอียง 3 แกน) 

หนา้จอสัมผสั ไม่ 

เคร่ืองมือวดัความสูงดว้ยความกดดนัของบรรยากาศ ใช่ 

กลอ้ง ไม่ 

สนบัสนุน Geocaching ใช่ (ไม่ตอ้งใชก้ระดาษ) 

รองรับ Custom maps ใช่ 

ปฏิทินล่าสัตว/์ตกปลา ใช่ 

ขอ้มูลพระอาทิตยแ์ละพระจนัท ใช่ 



การคาํนวณพื้นท่ี ใช่ 

Custom POIs (สามารถเพ่ิมจุดสนใจได)้ ใช่ 

การโอนจากเคร่ืองต่อเคร่ือง ใช่ 

โปรแกรมดูภาพ ใช่ 

สนบัสนุน Garmin Connect™ (ชุมชนออนไลน์ท่ีใหคุ้ณ
วิเคราะห์, จดัหมวดหมู่และแชร์ขอ้มูล) 

ใช่ 

เพิ่มเติม 

Smart  Not i f icat ions:  ใช  

L ive Track ing: ใช่ (ดว้ย  Garmin 

Connect™ Mobi le)  
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