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Ny produktlansering              4 januari 2017 

inReach SE®+, inReach Explorer®+ 
 
inReach SE+ och Explorer+ är Garmins nya satellitkommunikatörer som använder sig av det globala 
satellitkommunikationsystemet Iridium och ger möjligheten till interaktiv SOS, tvåvägs-meddelanden 
och positionsspårning var som helst i världen. Båda modellerna har en inbyggd GPS som gör spårning 
och navigation med waypoints och rutter möjlig överallt. Vid händelse av ett nödfall kan du få hjälp 
via den interaktiva SOS-funktionen, ta emot professionella råd om vad du ska göra härnäst samt få 
bekräftelse om att hjälp är på väg. inReach Explorer+ har ytterligare navigeringsfunktioner såsom 
förprogrammerade topografiska kartor1 från DeLorme®, inbyggd digital kompass och barometrisk 
höjdmätare.   

 
 

 

HUVUDFUNKTIONER: 

 

GLOBALA SATELLIT- 
KOMMUNIKATÖRER 

Satellitkommunikatörer med 100% global Iridium satellittäckning för tvåvägs meddelanden var som helst i 
världen.  

INTERAKTIV SOS 
Starta en interaktiv SOS till GEOS, sök- och räddningscentret som är öppet dygnet runt, berätta vad som 
har hänt, få professionella råd och få bekräftelse på att hjälp är på väg.  

SKICKA OCH TA EMOT 
TEXTMEDDELANDEN 

Skicka och ta emot textmeddelanden när du är utom mobiltelefontäckning till vilket mobiltelefonnummer 
som helst, mailadress eller till en annan inReach. 

SPÅRA OCH DELA DIN 
POSITION 

Använd MapShare för att spåra och dela din position med familj och vänner, de kan också pinga din enhet 
eller skicka meddelanden. 

LEVERANSBEKRÄFTELSE 
Få en leveransbekräftelse för varje meddelande som du har skickat så att du alltid kan känna dig trygg med 
vetskapen att meddelandet kom fram. 

SÄKERT 
ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Utomhusoptimerad 2.3’’ färgskärm, gränssnitt med knappar som är lätt att förstå och en dedikerad SOS-
knapp med knappskydd för att förhindra oavsiktliga alarm. 

NAVIGATION 
Högkänslig GPS-mottagare för grundläggande navigering och spårning, följ rutter, lägg in waypoints och följ 
ditt registrerade spår för att hitta tillbaka. 

KARTOR OCH SENSORER 
inReach Explorer+ har navigationsfunktioner som förprogrammerade topografiska kartor1,  digital kompass 
och barometrisk höjdmätare. 

EARTHMATE® APP 
Para ihop med mobila enheter2 genom att använda den kostnadsfria appen Earthmate. På så vis får du  
åtkomst till topografiska kartor, flygfoton i färg och ännu mer. 

ABONNEMANG 
Flexibla prenumerationer; välj om du vill teckna abonnemang för ett år eller per månad och olika typer av 
servicemodeller med olika typer av tjänster som ingår.  

LÅNG BATTERITID 
Internt, uppladdningsbart lithium-batteri ger upp till 100 timmars batteritid i spårningsläge; upp till 3 år i 
battterisparläge (batteritiden kan variera beroende på inställningar) 

VÄDERDATA 
Som tillval kan du välja mellan olika vädertjänster; Basic, Premium och Marint väder med väderprognoser 
för upp till 7 dagar för den aktuella plats där du befinner dig.  

MOLN-LAGRING OCH 
RUTTPLANERING 

Använd molnbaserad portal för att planera dina tripper med rutter och waypoints, synkronisera och 
hantera din enhet, lagra all data om din position och ännu mer.  

GARMIN-KVALITET 
Robust, tålig och med ett vattentätt hölje. Dessutom finns en mängd tillbehör av hög kvalitet som gör att 
din enhet kan utnyttjas ännu bättre.  
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SKÄRMEXEMPEL: 

HEMSKÄRM 
KARTSIDA 

(inReach SE+) 
KARTSIDA 

(inReach Explorer+) 
KOMPASS TEXT-MEDDELANDEN SOS-DIALOG 

      

  

PRODUKTJÄMFÖRELSE: 

 
inReach SE®+ inReach Explorer®+ 

Tvåvägs-meddelanden 

100% global satellittäckning med Iridium™ 

Tvåvägs global interaktiv SOS 

Spårning och delning av positionsdata 

Molnlagring och ruttplanering 

Para ihop med mobila enheter 

Navigation 
Inkluderar rutter, waypoints, brödsmulespår 

Väder 

Förprogrammerade topografiska kartor  

Inbyggda navigationssensorer 
Kompass, barometrisk höjdmätare och accelerometer 

 

Satellitabonnemangsnivåer: 

 SAFETY RECREATION EXPEDITION ETREME EXTRA AVGIFT 

SOS Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat  

Textmeddelanden 10 40 Obegränsat Obegränsat  

Förprogrammerade 
meddelanden 

Obegränsat Obegränsat 
Obegränsat Obegränsat 

 

Spårintervall 10 Min. 10 Min. 10 Min. 2 Min.  

Spårpunkter 1,20 kr/st Obegränsat Obegränsat Obegränsat  

Positionsbegäran 1,20 kr/st Obegränsat Obegränsat Obegränsat  

MÅNADSAVGIFT      

Årskontrakt 149 kr 299 kr 599 kr 999 kr 

Aktiveringsavgift 
249 kr 

Ändra nivå 
300 kr 

Månadskontrakt 199 kr 449 kr 799 kr 1 249 kr 
Årsavgift 

299 kr 
AVGIFTER UTÖVER 
VAD SOM INGÅR 

     

Meddelanden  
(per styck) 

6,50 kr 6,50 kr N/A N/A  
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PRODUKTVARIATIONER:                                                                                                                                            Tillgänglig: Slutet av Q1 2017 

inReach SE+ Förpackningen innehåller: inReach SE+, USB-kabel, karbinhake, snabbstartsguide. 

 

Art.nr: 010-01735-00 
 
EAN: 753759168698 
 
Rek. ca pris: 4 799 kr 

inReach Explorer+ Förpackningen innehåller: inReach Explorer+, USB-kabel, karbinhake, snabbstartsguide. 

 

Art. nr: 010-01735-11 
 
EAN: 753759168711 
 
Rek. ca pris: 5 399 kr 

 

PHYSICAL SPECIFICATIONS:  

Enhetens mått: 
(BxHxD) 

6.8 x 16.4 x 3.8 cm 

Skärmstorlek:  2.3” / 5.9 cm diagonal 

Skärmupplösning:  
(BxH)  

200 x 265 pixlar 

Skärmtyp:  Transflektiv TFT-skärm 

Vikt:  213 g 

Batterityp:  Uppladdningsbart internt Lithium Ion 

Batteritid:  
Upp till 100 timmar i default 10-minuters 
spårningsläge, 30 dagar i 30-minuters intervall 
sparläge och upp till 3 år i standby-läge 

Trådlöst  Bluetooth® 

Vattenklassning:  IPX7  

Gränssnitt:  Kompatibel med höghastighets-USB och NMEA 0183  

Inbyggt minne:  2 GB  

Waypoints:  250 

Rutter:  20  

 
 
 

SOCIALA MEDIER PÅ ETT ENKELT SÄTT: 

Dela nyheten om inReach via sociala medier med hjälp av postern nedan. Det är bara att lägga till en bild och en länk så är det klart! 

 

Utforska var som helst. Kommunicera 
överallt – Vi presenterar @Garmins nya 
satellitkommunikatör inReach  
 
#HaveNoLimits  

Utforska var som helst. Kommunicera överallt – Vi 
presenterar Garmins nya satellitkommunikatör inReach  
 
#HaveNoLimits 

 

TILLBEHÖR: 

FÖRPACKNING & LOGISTIK: 

Förpackningens mått: 
(BxHxD) 

139.0 x 171.5 x 54.5 cm 

Förpackningens vikt: 453.6 g 

Kartongens mått: 
(BxHxD) 

381 x 315 x 305 cm 

Kartongens vikt: 10.9 kg 

Antal per kartong: 20 
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STRÖMFÖRSÖRJT FÄSTE MED 
SUGKOPP NYHET 
Art. nr: 010-12525-02  
EAN: 753759180065 
Rek. ca pris: 749 kr 
 
Designat för att kunna användas med 
en hand, snabbfäste så att du snabbt 
tar dig vidare med din enhet. AMPS 
monteringssystem och med en 
integrerad kabel med USB-anslutning. 

STRÖMFÖRSÖRJT FÄSTE NYHET 
Art. nr: 010-12525-00  
EAN: 753759177126 
Rek. ca pris: 319 kr 
 
Designat för att kunna användas 
med en hand, snabbfäste så att 
du snabbt tar dig vidare med din 
enhet. AMPS monteringssystem 
och med en integrerad kabel 
med USB-anslutning. 

FLOTATION LANYARD NYHET 
Art.nr: 010-12525-01  
EAN: 753759177133 
Rek. ca pris: 89 kr 
 
Ha din enhet lätt tillgänglig då 
du är på vattnet med denna 
flytande handledsrem i 
neoprene och med snabbfäste. 

CYKELFÄSTE 
Art. nr: 010-11023-00 
EAN: 753759074654 
Rek. ca pris: 145 kr 
 
Fäst enkelt din enhet i detta 
cykelfäste. Passar cykelstyren upp 
till 1” (2.54 cm). 

MICRO-USB-KABEL 010-11478-01 753759101985 
Rek. ca pris: 
115 kr 

Strömförsörj eller ladda din enhet via datorns USB-utgång eller 
i en AC-adapter. 

USB-ADAPTER 010-11921-17 753759113292 
Rek. ca pris: 
235 kr 

Strömförsörj och ladda din enhet var du än befinner dig. 
Adapterpluggar för USA, Storbritannien, Europa och Australien 
ingår. 

HÖGHASTIGHETS 
MULTILADDARE 

010-10723-17 753759111540 
Rek. ca pris: 
185 kr 

Lägg till två USB-portar med hög hastighet på fordonets 12 V-
uttag utan att förlora möjligheten att ladda din kompatibla 
enhet. 

FRIKTIONSFÄSTE 010-11602-00 753759975463 
Rek. ca pris: 
375 kr 

Montera din enhet på instrumentbrädan för enklare navigering 
medan du kör. 

JUSTERBAR FAST 
MONTERING 

010-11031-00 753759075880 
Rek. ca pris: 
295 kr 

Fäst din kompatibla handburna enhet på en plan yta med detta 
justerbara fästet.  

FLEXIHÅLLARE 010-10888-00 753759066604 
Rek. ca pris: 
269 kr 

Ha din enhet nära till hands och tryggt förvar med denna 
flexihållare. 

KARBINHAKE 010-11022-20 753759098179 
Rek. ca pris: 
145 kr 

Ha din enhet inom räckhåll du är ute och rör på dig med denna 
karbinhake. 

LÄTT AVTAGBAR 
HANDLEDSREM 

010-11733-00 753759980283 
Rek. ca pris: 
125 kr 

Fäst din enhet till denna handledsrem och bär den runt halsen 
så att du kan ha händerna fria under ditt utomhusäventyr. 

BÄLTESCLIP 010-11734-20 753759980375 
Rek. ca pris: 
85 kr 

Ha din enhet inom räckhåll när du är ute och rör på dig med 
denna karbinhake. 

KARBINHAKE TILL REM 010-11854-00 753759990121 
Rek. ca pris: 
235 kr 

Ha din enhet tillgänglig med den här karbinhaken. Anslut 
enkelt enheten till remmen som säkert fäster karbinhaken, i 
anodiserat aluminium, i byxhällan, jackan eller ryggsäcken. 

FÄSTREM TILL RYGGSÄCK 010-11855-00 753759990138 
Rek. ca pris: 
185 kr 

Lättviktsfäste till ryggsäck som passar perfekt i situationer som 
kräver att du använder båda händerna. 

Besök Garmin.se för mer information om kompatibla tillbehör. 

1 Den förprogrammerade inReach TOPO-kartan är inte kompatibel med andra Garmin-enheter; andra Garmin-kartor är inte kompatibla med denna enhet. 

2 Se Garmin.com/inreachfaq för kompatibilitet. 

3 Se Garmin.com/waterrating 


