


"Nowy gatunek" sonaru 
Zobacz podwodny świat z fotograficzną 
dokładnością za pomocą sonaru Dragonfly 
DownVision TM, pierwszej kompaktowej 
echosondy rybackiej wysokiej rozdzielczości, 
korzystającej z technologii CHIRP. Dragonfly 
posiada dwuzakresowy sonar CHIRP, 
pozwalający na odkrywanie struktury i 
śledzenie ryb, tak jak nigdy wcześniej.

Zaawansowana 
rozdzielczość CHIRP 

DownVision ™ 

Niezrównana 
redukcja zakłóceń

Idź na głębię: 
DownVision oraz 
obrazy sonarowe do 
głębokości 600 stóp

Dwukanałowy sonar 
CHIRP
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Łatwe przełączanie  
okien

Poważna technologia dla każdego
Nie ważne czy jesteś profesjonalnym wędkarzem czy amatorem wędkowania, docenisz najnowszą 
technologię sonarową oraz prostą obsługę urządzenia Dragonfly. Łatwo przełączaj pomiędzy dostępnymi 
oknami (sonaru i mapy), wkrótce zostaniesz ekspertem.

Automatyczna 
optymalizacja 

pracy sonaru. Brak 
konieczności regulacji.

Prosta obsługa trzema 
przyciskami

Wystarczy włączyć i 
łowić!

Zdjęcia i treść tylko w celach ilustracyjnych



Podstawowe funkcje urządzenia:

•  Obrazowanie struktury dzięki CHIRP 
DownVision

•  Dwukanałowy sonar CHIRP, oglądaj strukturę 
DownVision oraz namierzaj ryby równocześnie

•  Doskonale dopasowany dwuwiązkowy 
przetwornik CHIRP 

 • Szybko reagujący na zmiany czujnik 
temperatury, wbudowany w przetwornik

•  Wbudowany 50 kanałowy odbiornik GPS z 
technologią szybkiego namierzania

•  Dostępne modele z mapami Navionics na 
kartach microSD  

• Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia obsługę 
urządzenia 

• Super jasne, optycznie zespolone ekrany (1500 
nit), czytelne w każdych warunkach

• Regulowana podstawa, z możliwością 
szybkiego demontażu urządzenia i opcjonalnym 
zamkiem 

Podwójna wiązka CHIRP - Dwa Sonary w 
Jednym
 
Dragonfly posiada dwa odrębne kanały sonaru CHIRP. Pierwszy kanał to ultra wysokiej rozdzielczości kanał 
DownVision, drugi to bardzo czuły kanał echosondy rybackiej. Możesz oglądać każdy kanał niezależnie lub 
przejść do widoku podzielonego dla całkowitej podwodnej kontroli.

Technologia 
sonarowa CHIRP
W tradycyjnych sonarach, nadawana jest jedna 
częstotliwość przy  każdym impulsie. Dragonfly 
DownVision korzysta z technologii CHIRP, w której 
nadawany sygnał składa się z szerokiego spektrum 
częstotliwości, dzięki czemu uzyskuje się obrazy 
sonarowe o dużo wyższej rozdzielczości, zbiżone do 
obrazu rzeczywistego.

Podwodna konstrukcja

Zatopiony wrak samolotu

Zatopione konary Zatopiona łódź oraz małe ryby

Szczegóły DownVision To samo miejsce w trybie echosondy



Super obraz i łatwy 
montaż
Urządzenia Dragonfly wyposażone są w niezwykle 
jasne ekrany (1500 nit) o przekątnej 5,7".  
Optycznie zespolone ekrany o dużym kontraście, 
są widoczne nawet przy pełnym nasłonecznieniu. 
Regulowana podstawka umożliwia pochylanie i 
obracanie urządzenia. Dzięki małej powierzchni 
podstawy, można ją zamontować prawie w 
każdym miejscu na łodzi. Dodatkowo można 
wybrać wersję z zabezpieczeniem Thule. Dostępny 
jest również zestaw do montażu wpuszczanego.

Szeroka wiązka DownVision TM Wiązka echosondy rybackiej

CPT-60 Przetwornik - perfekcyjnie dopasowany  
Dla osiągnięcia doskonałych rezultatów, Dragonfly został wyposażony w przetwornik CHIRP (z podwójnym elementem) CPT-60, opracowany wyłącznie dla 
Raymarine. Dopasowany akustycznie do sonaru Dragonfly CHIRP, CPT-60 jest wyposażony w 60 x 1,4 st. ultraszeroką  wiązkę dla obrazu DownVision, zapewniając 
niespotykaną na rynku rozdzielczość. Drugi element przetwornika CPT-60, dostarcza stożkową wiązkę echosondy rybackiej. Już nigdy więcej nic Ci nie umknie. 
Hydrodynamiczny kształt przetwornika zapewnia doskonałe parametry podczas dużych prędkości, a opcjonalne mocowanie do silnika trolingowego umożliwia 
dodatkowy sposób instalacji.

Wewnętrzny, szybki 50-kanałowy odbiornik 
GPS

Super jasny (1500 nit), optycznie zespolony 
wyświetlacz

Uni-controller - joystick z obracanym 
pierścieniem

Czytnik kart MicroSD

Wytrzymała obudowa, wodoodporność 
według standardów IPX6 oraz IPX7

Pojedyńcze złącze z zabezpieczeniem do 
podłączenia zasilania i przetwornika

Opcjonalne zabezpieczenie Thule

Regulowana podstawa z możliwością 
demontażu urządzenia

Zdjęcia i treść tylko w celach ilustracyjnych



Dragonfly - specyfikacje

Ogólne

Napięcie zasilania nominalne: 12V

Zakres napięcia zasilania: 10,8-15,6 V DC

Zużycie energii (pełna jasność): 8 Watów

Złącza Połączone zasilanie/przetwornik

Wodoodporność IPX6 i IPX7

Rozmiar ekranu 5,7" (4:3)

Rozdzielczość VGA (640x480)

Jasność 1500 nit

Kartografia i GPS

GPS Wewnętrzny, szybki, 50 kanałowy GPS

Zgodność map Navionics Silver, Gold i HotMaps

Punkty 3000

Ścieżki 15 tras, do 10 tys. punktów

Typ karty microSD

Sonar

Rodzaj sonaru CHIRP Sonar

Kanały 2

Zakres głębokości 183m (600 stóp)  DownVision oraz sonar

Gwarancja 1 rok gwarancji*

Numery katalogowe

E70085 Dragonfly Sonar GPS bez map

E70085-SLV Dragonfly Sonar GPS z mapami Silver US

E70085-GLD Dragonfly Sonar GPS z mapami Gold US 

E70085-EU Dragonfly Sonar GPS z mapami Silver EU

E70085-GD Dragonfly Sonar GPS z mapą Gold Europy do pobrania

E70085-RW Dragonfly Sonar GPS z mapami Silver RoW

SzuKaj RaymaRiNe w Sieci

 
www.raymarine.com/dragonfly

* Ogólne warunki gwarancji Raymarine nie wykluczają praw konsumenta w kraju zakupu. 
Gwarancja Raymarine jest zgodna z dyrektywą EU 1999/44/EC.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Zdjęcia zamieszczono w celach ilustracyjnych.

wymiaRy wSKaźNiKa i PODStawy

A 148 mm (5.8 in) E 56 mm (2.2 in)

B 148.3 mm (5.8 in) F 90 mm (3.5 in)

C 212.3 mm (8.4 in) G 83.7mm (3.3 in)

D 17 mm (0.7 in) 

wymiaRy PRzetwORNiKa

A 202.6 mm (8 in)

B 117.4 mm (4.6 in)

uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

Produkty Raymarine są przeznaczone do użytku jako pomoce nawigacyjne i nigdy 

nie powinny zastępować właściwej praktyki nawigacyjnej. Na dokładność pracy 

urządzeń może mieć wpływ wiele czynników, takich jak: warunki środowiskowe, 

awarie, nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użycie.Tylko oficjalne mapy i 

przewodniki żeglarskie zawierają wszelkie aktualne informacje niezbędne do 

bezpiecznej żeglugi, zaś kapitan jest odpowiedzialny za ich odpowiednie stosowanie. 

Obowiązkiem użytkownika jest używanie oficjalnych map oraz przewodników, a 

także zachowanie ostrożności i stosowanie właściwych praktyk nawigacyjnych 

podczas użytkowania sprzętu Raymarine.

treść broszury

Wszelkie informacje techniczne oraz materiały zawarte w niniejszej broszurze były 

prawdziwe w momencie oddania jej do druku. Jakkolwiek Raymarine zastrzega 

sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów bez wcześniejszego 

informowania. W związku z tym mogą się pojawić rozbieżności między broszurą a 

produktami, za co Raymarine nie ponosi odpowiedzialności.

Specyfikacje

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Sprawdź 

na stronie www.raymarine.com najbardziej aktualne dane. Niektóre zdjęcia 

zamieszczono tylko w celach ilustracyjnych.

znaki handlowe

Lista prawnie zastrzeżonych znaków handlowych znajduje się na stronie   

www.raymarine.com

uwaga: Niektóre urządzenia opisane w niniejszej broszurze, mogą wymagać 
autoryzacji eksportowej rządu USA, pominięcie tej procedury jest zabronione.
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Zdjęcia zamieszczono w celach ilustracyjnych

"Nowy gatunek" sonaru

Raymarine uK Limited  
T: +44 (0)1329 246 700

Raymarine asia Pty Ltd
T: (+61) (0)2 9479 4800

Raymarine inc. 
T: (+1) 603.324.7900

Raymarine France
T : (+33) (0) 146497230

Raymarine Finland Oy
T: (+358) (0) 207619937

Raymarine italy
T: (+39) (0)2 5695906

Raymarine Belgium 
(Order Processing)

T: (+32) 765 79 41 74

Raymarine Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Germany GmbH
T: (+49) (0) 40 237 8080

Raymarine Nederland
T: (+31) (0) 26 361 4242

Raymarine Norway
T: (+47) 69 264 600

Raymarine Sweden aB
T: (+46) 317 633670

Lokalizowanie przedstawicieli:  
Raymarine posiada rozwiniętą sieć przedstawicieli na całym świecie. W celu znalezienia dystrybutora 

blisko Ciebie, wejdź na stronę: www.raymarine.com/locatedealer


