
gSSeries 
Glass Bridge Multifunction Displays

NYHET

19 tommer gS195

gS195 Flyer (Multi-Language) Final.indd   1 19/06/2014   12:35



Ta et enkelt veivalg

Med den nye storskjermsutgaven 
gS195 får du en 19” Glass Bridge 
smartskjerm

Glass Bridge Smartskjerm
•  Et fullfunksjon smart nettverksskjerm, gS195 krever 

ikke ekstern black box
•  Navigasjon med gS195 er gjort enkel med multi-

touch skjerm og LightHouse II menysystem som gir 
rask og enkel betjening.

Operativsystem LightHouse II
• Du kan kjøre en skjerm alene eller sette flere i 

samme nettverk - valget er ditt.
• Sømløs nettverksintegrasjon med andre LightHouse 

II display gir deg fleksibilitet og muligheten til å 
bygge nettverksløsninger tilpasset deg.

Digital HD video-utgang
•  HDMI utgangen gjør det mulig å overføre 

skjermbildet til ekstern skjerm eller TV.

Digital HD video-inngang
•  Støtte for opp til 10 IP kamera i nettverket   
•  Overvåk motorrom eller blindsoner når du legger 

til kai 
•  HD-SDI video-inngang for høyoppløselig 

digital kamera

LightHouse II oppstartsbilde

19 tommers gS195
sammenlignet med gS165,

gS125 og gS95

RayRemote App
Bruk Raymarine app på 
telefon eller nettbrett 
som som fjernkontroll 
av gS Serien.

Jevn og rask 
multitouch betjening 
med knip-zoom 
av kart.
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Bluetooth RCU-3
Enkel rattmontert trådløs 
fjernkontroll. Zoom inn og ut - 
uten å løfte hendene fra rattet. 
I tillegg kan du også f.eks skifte 
mellom funksjoner eller sette ut 
et veipunkt. 

Touch eller fjernkontroll
Med touch-betjeningen og LightHouse II menysystemet er det rask og 
enkelt å betjene gS Serien, eller dersom du ønsker kan også en RMK-9 
fjernkontroll monteres til å betjene en eller flere gS skjermer.

Underholdning 
Bruk din gS Serie til å velge musikk og 
styre ditt Fusion 700 stereoanlegg.

Stor skjerm, slank profil
Flensen til gS Serien er på beskjedne 8mm og 

dybden til bakkassen er er kun 73mm, noe 
som gjør gS Serien utrolig plasseringsvennlig.

Mobil Integrasjon
gS Serien har innebygget WiFi som gjør 
at du med en Raymarine App på din 
telefon eller nettbrett kan bruke disse som 
fjernkontroll.

Kraftfull navigasjonspakke
•  Utvid  nettverket til din gS skjerm med CHIRP ekkolodd, 

Super HD Color radar og Evolution autopilot.
•  Integrer termisk nattkamera for økt sikkerhet og trygghet.
•  Utvid med Empirbus Digital Switching og styr det elektriske, 

som lanterner, belysning og mye mer - direkte fra din 
gS Serie.
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Egenskaper gS195 gS165 gS125 gS95

Skjermstørrelse 19 tommer 15.4 tommer 12.1 tommer 9 tommer

Touch-skjerm Multitouch med knip-zoom  

GPS Ekstern GPS sensor (følger ikke med) RS130 50 kanals GPS sensor, WAAS/EGNOS/MSAS

CHIRP ekkolodd Ja, kompatibel med CP450C ekkoloddmodul

CHIRP DownVision Ja, kompatibel med CP100 ekkoloddmodul

Digitalt ekkolodd Ja, kompatibel med CP300 ekkoloddmodul

Støtte for black-box ekkolodd Ja

Radar Ja, både lukkede og åpne radarantenner

Støtter kontroll av Termisk kamera Ja, kompatibel med en rekke kameramodeller

Autopilotkontroll Full kontroll og integrasjon med Evolution Autopilot

Værmelding Kun for USA. Støtter SIRIUSXM vær- og radiomottaker. Krever separat mottaker.

Underholdning Full integrasjon med Fusion 700 stereoanlegg. SIRIUSXM Radio kontroll, kontroll av MP3-spillere med blåtann.

Støtte for AIS Ja, med visning i både kart- og radarbildet. 

Motorintegrasjon Ja, via NMEA2000 eller ECI-100 universal motortilkobling

Miljøovervåking og styring Ja, via EmpirBus Digital Switching (opsjon)

Montering Nedfelt, flush eller profil

Tilkoblinger NMEA0183 / SeaTalkNG / Ethernet

Kartografi Raymarine LighHouse Kart og Navionics

Brikkeleser Dobbel MicoSD leser for kart og minnebrikker, ekstern montering 

Dataoverføring GPX filformat / Raymarine .FSH format / Via Wi-Fi og Navionics Boating App

Språk Ja

Nominell spenning 12 eller 24 Volts anlegg

Strømtrekk ved full lysstyrke 70W maks 60W maks 30W maks 20W maks

Vanntetthet IPX6

Garanti 2 års standard pluss 1 års utvidelse ved online produktregistrering

Innhold

All informasjon både teknisk og grafisk var, med forbehold om 
trykkfeil, riktig når denne brosjyren gikk i trykk. Vi tar forbehold om 
endringer som skyldes vår kontinuerlige produktutvikling som gjør at 
produktspesifikasjonene vil kunne endres uten varsel. Dette gjør at 
det over tid vil oppstå forskjeller mellom brosjyre og produkt, uten at 
Raymarine tar ansvar for dette. 

Noe av billedmateriellet er brukt som rene illustrasjoner.

NB: Det er utstyr beskrevet i brosjyren som er underlagt amerikanske 
ekpsortrestriksjoner. Det er ikke tillatt å avvike fra dette regelverket. 

A B C D

mm in mm in mm in mm in

gS95 246.8 9.7 188.2 7.4 8.0 0.3 69.0 2.72

gS125 311.8 12.3 237.0 9.3 8.0 0.3 70.0 2.75

gS165 383.2 15.0 284.7 11.2 8.0 0.3 69.0 2.72

gS195 433.9 17.1 391.2 15.4 8.0 0.3 75.9 3.0
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NO www.raymarine.com
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