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Wielofunkcyjne wskaźniki HybridTouch oraz sterowane przyciskami

Wskaźniki wielofunkcyjne serii e i c
Wyposażone w ekrany dotykowe, w połączeniu z intuicyjnym interfejsem 
oraz całą gamą funkcji oraz możliwości połączeń sieciowych, wskaźniki 
e-serii mogą być twoje. Te same funkcje, oprócz ekranu dotykowego oferują 
wskaźniki serii c.

• Aplikacje na urządzenia mobilne (smartphony lub tablety) pozwalają na 
sterowanie pracą wskaźników

• Doskonałe połączenia - dostęp do informacji i muzyki, możliwość 
podłączenia opcjonalnego pilota.

• Procesor dwurdzeniowy oraz dodatkowy dedykowany procesor graficzny 
dla doskonałej wydajności

e Seria i c seria. Fajnie wyglądają. Są inteligentne. Lubią połączenia sieciowe.

Zdjęcia i zawartość broszury tylko w celach informacyjnych
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Forma i funkcjonalność
Wskaźniki serii e i c zaprojektowane są w nowatorski sposób, zrywający z 
tradycyjnym wzornictwem. Prezentują się efektownie na każdym stanowisku 
sterowym. Zgrabny kształt wskaźnika, niski profil oraz wąska ramka zapewniają 
maksymalną powierzchnię ekranu przy minimalnej zajmowanej powierzchni. 
Wytrzymałą konstrukcję i elegancki projekt dopełniają przyciski zrównane z 
powierzchnią wskaźnika oraz ukryte w prawym dolnym rogu gniazdo kart. 
Nowy UniController pozwala na precyzyjną kontrolę kursora joystickiem, zmianę 
zakresów pierścieniem obrotowym, a także obsługę menu.

Dostępne z kartografią Navionics Silver (lub bez) oraz wbudowanym modułem 
echosondy ClearPulse (w wybranych modelach).

Duża prędkość (x3)
Prawdziwie wielozadaniowe, 
wskaźniki serii c i e są 
wyposażone w główny 
procesor dwurdzeniowy oraz 
dodatkowy procesor graficzny. 
Super grafika, płynny obraz 
video oraz natychmiastowe 
przerysowywanie mapy, to 
nowy poziom w urządzeniach 
"marine".

LightHouse - interfejs użytkownika
Zaprojektowany przez Raymarine specjalnie dla żeglarzy, interfejs 
użytkownika LightHouse (UI) sprawia, że poruszanie się po funkcjach menu 
jest łatwe i szybkie. LightHouse intuicyjnie umieszcza najczęściej używane 
funkcje pod ręką. Z interfejsem LightHouse szybko zostaniesz ekspertem. 
Na stronie startowej (home-screen) znajdują się wszystkie aplikacje wraz 
ze stronami użytkownika. Wystarczy przeciągnąć palcem po ekranie aby 
uzyskać dostęp do całej gamy możliwości nowych wskaźników serii e i c.

Interfejs LightHouse korzysta również z zalet technologii HybridTouchTM, 
umożliwiając wybieranie opcji sterowania z ekranu lub z przycisków, kiedy 
pogoda się pogorszy.
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Ustawienia osobiste
Możliwość tworzenia osobistych stron nawigacyjnych poprzez przeciąganie 
aplikacji i umieszczanie ich w wybranym miejscu na stronie. Interfejs 
LightHouse poprowadzi Cię przez proces ustawień i konfiguracji.

Interfejs LightHouse jest stale ulepszany, średnio co okolo 3 miesiące. 
Aktualizacje dostępne są do pobrania ze strony  
www.raymarine.com/Service and Support/Raymarine Software Updates

Wybrane cechy
• e seria: wskaźniki wielofunkcyjne z ekranami LCD o przekątnej 7", 

9", 12,1" lub 15,4"
• c seria: MFD o przekątnej ekranu 9" i 12,1"
• Podświetlenie LED
• Wbudowany odbiornik GPS wysokiej czułości (oprócz e165)
• Opcjonalnie sonar ClearPulse (oprócz e165)
• Wskaźniki dostępne z kartografią Navionics Silver (gotową do 

nawigacji), dostarczaną na kartach microSD (wybrane modele)
• Przesyłanie obrazu oraz synchronizacja z urządzeniami mobilnymi 

(smartfon i tablet) poprzez Wi-Fi

• Bluetooth do połączeń z bezprzewodowym pilotem RCU-3 (możliwość 
sterowania urządzeniami audio-video)

• Intuicyjny Interfejs użytkownika Light House pozwala na łatwy wybór 
najczęściej używanych funkcji i opcji

• Dwurdzeniowy procesor główny oraz dodatkowy procesor graficzny 
zapewniają dużą prędkość pracy

• Kompozytowe złącze video oraz obsługa kamer IP, kamer termowizyjnych 
lub odtwarzacza video

• Możliwość rozbudowy systemu do 6 wskaźników w jednej sieci SeaTalkhs

• Możliwość łączenia w sieć wskaźników serii e i c
• Współpraca z radarem, sonarem ClearPulse, kamerami termowizyjnymi, 

transponderami AIS, instrumentami, autopilotami i innymi urządzeniami

e165

e125/e127

e95/e97

e7/e7D
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GPS Ploter map
Nowe wskaźniki serii e i c są gotowe do nawigacji, z wbudowanym 50 kanałowym 
odbiornikiem DGPS (za wyjątkiem e165), korzystającym z technologii WAAS, 
EGNOS, MSAS. Dodatkowo, niektóre modele mają dołączoną w zestawie kartografię 
Navionics Silver na karcie microSD. Możesz korzystać z bogatych w szczegóły map 
Navionics Platinum (sprzedawanych osobno), oraz technologii TurboView. Nowy  
tryb - EasyView ułatwia korzystanie z map, powiększając opisy, informacje o 
głębokości oraz ikony w każdej skali, tak że są widoczne nawet z oddalenia.

Aplikacje Raymarine 
Za pomocą aplikacji RayView, możesz oglądać obraz 
ze wskaźnika na tablecie lub smartfonie. Aplikacja 
RayRemote pozwala na bezprzewodową kontrolę 
wskaźnika z poziomu smartfona, a RayControl umożliwia 
dwukierunkową komunikację wskaźnika z tabletem. 
Połączenie jest proste.Wystarczy pobrać odpowiedni 
program z iTunes, Google Apps lub Amazon.

Uwaga: Wskaźniki serii e i c mogą zostać połączone do 
aplikacji mobilnych, wystarczy uaktualnić oprogramowanie, 
dostępne bezpłatnie na stronie: www.raymarine.com.

Specyfikacje dostępne są na stronie www.raymarine.pl

Radar
Połącz nowe wskaźniki serii e i c, z zamkniętą anteną radaru, dla uzyskania 
niezwykłej jakości rozróżniania obiektów. Radary wyposażone w technologię HD 
Color, dostarczającą doskonałej jakości obraz na krótkich jak długich zakresach. 
Anteny radaru mogą również pracowac w trybie śledzenia ptaków (Bird Mode), 
który pozwala wędkarzom na lokalizowanie ławic ryb. Obraz z radaru można 
nałożyć na aplikację plotera lub aktywować podwójny zakres (Dual Range), dla 
uzyskania obrazu bliskiego i dalekiego zasięgu (anteny HD).

Voyage Planner
Voyage Planner to łatwe w 
użyciu, oprogramowanie do 
planowania trasy w domu 
oraz zarządzania danymi ze 
wskaźników Raymarine.

RCU-3 bezprzewodowy pilot (opcja)
Dzięki bezprzewodowemu pilotowi RCU-3, zamontowanemu na kole sterowym, 
będziesz mógł bez odrywania ręki zmieniać ustawienia wskaźników serii e i c. 
Zmiana skali, zarządzanie muzyką, zmiana aplikacji czy zaznaczanie punktu, to 
niektóre z możliwości RCU-3 połączonego przez Bluetooth do wskaźników.

Kamery termowizyjne
Kamery termowizyjne podłączone do nowych wskaźników e i c, pozwalają na 
bezpieczne nawigowanie nawet w ciemności. Dzięki kamerze termowizyjnej 
możesz widzieć przeszkody, boje oraz inne jednostki, nawet w całkowitej 
ciemności. Nowe wskaźniki z ekranem dotykowym pozwalają na sterowanie 
kamerą, równocześnie dostarczając obraz z radaru czy aplikacji plotera map.

ClearPulse Sonar
Nowe wskaźniki serii c i e z wbudowanym modułem echosondy ClearPulse, mogą 
pracować na dwóch częstotliwościach, dostarczając obraz z głębokości nawet 
3000 stóp. Inteligentna echosonda ClearPulse automatycznie ustala parametry 
pracy tak aby dostarczony obraz ryb oraz struktury dna był jak najbardziej 
przejrzysty, bez konieczności dokonywania skomplikowanych regulacji.

Przystosowanie do silnika trollingowego. Możesz podłączyć nowe wskaźniki 
serii e i c z modułem echosondy (e7D/e97/e127/c97/c127), do opcjonalnego 
przetwornika pawężowego, mocowanego przez kadłub lub wklejanego. Niektórzy 
wędkarze mogą stosować przetwornik mocowany na silniku trollingowym Minn 
Kota (z opcjonalnym kablem)..

Navionics mobile
Synchronizuj punkty nawigacyjne oraz 
trasy pomiędzy  aplikacją Navionics 
Mobile a wskaźnikami serii e i c.

Bluetooth
Dzięki modułowi Bluetooth, możesz kontrolować odtwarzanie muzyki z urządzeń 
mobilnych. Jeśli posiadasz telefon z Bluetooth (AVRCP 1.2 lub wyżej) albo 
tablet, wystarczy sparować urządzenie mobilne ze wskaźnikiem aby odtwarzać, 
zatrzymywać, zmieniać kolejność odtwarzania utworów z poziomu wskaźnika.

Zdjęcia i opisy zamieszczono w celach informacyjnych.

Czy wskaźniki będą pasowały?
Po lewej stronie wydrukowano zdjęcia wskaźników 
oryginalnej wielkości (różnice możliwe ze względu na 
ograniczenia w druku i zmiany produkcyjne). Możesz 
przymierzyć jak się będą prezentowały na Twojej łodzi.

Fusion Audio
Ekran startowy Fusion Marine Stereo dostępny jest z menu wskaźnika. Pełna 
kontrola serii Fusion 700.

Rada

e7/e7D

Raymarine_MFD_2013.indd   5 08/01/2013   08:41



www.raymarine.com

A

C

D

B

E

SPECYFIKACJE

Nominalne napięcie zasilania: 12/24 V DC (e7/e7D: 13.8V DC) 
Zakres nap. zasilania: 10.8 – 31.2 V DC (e7/e7D: 10.2 – 15.6 V DC) 
Pobór prądu (przy pełnej jasności): • c95/c97/e95/e97: 16W maks.  
• c125/c127/e125/e127: 36W maks. • e165: 45W maks.• e7/e7D: 10.2 - 13.2W
Ekrany: • e7/e7D: 7"TFT podśw. LED • c95/c97/e95/e97: 9" TFT podśw. LED
• c125/c127/e125/e127: 12.1" TFT podśw. LED • c95/c97/e7/e7D/e95/e97: (800 x 480 pikseli) 
• c125/c127/e125/e127/e165 (1280 x 800 pikseli)
Kąty patrzenia: • e7/e7D: 70º lewo/prawo i 70º/50º góra/dół
• c95/c97/c125/c127/e95/e97/e125/e127: 80º lewo/prawo i 80º/60º góra/dół 
• e165: 80º lewo/prawo i 70º/70º góra/dół
Waga: • e7: 1.465kg (3.23lb) • e7D: 1.550kg (3.42lb) • c95/e95: 2.165kg (4.77lb)  
• c97/e97: 2.265kg (4.99lb) • c125/e125: 3.320kg (7.32lb) • c127/e127: 3.450kg (7.6lb)  
• e165: 5.6kg (12.3lbs)
Połączenia sieciowe: do sześciu wskaźników plus czujniki 
Opcje mocowania: Wpuszczany (w panel), lub na wsporniku (opcja) 
Kartografia: Wpisana mapa bazowa w wersji bez kartografii. W pozostałych modelach mapy 
Navionics (możliwość aktualizacji do Navionics Gold lub Platinum)
GPS: Wbudowany 50 kanałowy odbiornik; WAAS, EGNOS i MSAS. 1 sek. start ponowny, 36 
sek. start zimny; Automatyczny nam. sygnału i aktualizacja kalendarza; Częstotliwość pracy: 
1575,42 MHz; System Geo: WGS-84, alternatywne ustawienia we wskaźniku, Aktywna 
Redukcja Blokowania, antena Ceramic Chip. Dokładność: bez SBAS<15m (95% czasu pracy), z 
WAAS/EGNOS <5m (95% czasu pracy), (w e165 wymagana jest antena zewnętrzna)
Zakres temp. pracy: pracy: -25º do 55ºC (13º - 31ºF)
Połączenia (sieciowe) SeaTalkhs: • e7/e7D: 1x SeaTalkhs port. 100Mbits/sek. RayNet  
• c95/c97/e95/e97/c125/c127/e125/e127/e165: 2x SeaTalkhs ports. 100Mbits/sek. RayNet type.
NMEA2000: 1x SeaTalkng

NMEA0183: 1x wej. i wyj., 1x tylko wej., (4800/38400)
Połączenia bezprzewodowe: WiFi: 802.11 b/g; Bluetooth: AVRCP 2.1+EDR zasilanie klasa 1.5.
Video: Wszystkie wskaźniki mają 1 wej. BNC (damskie), kompozyt wideo (formaty: PAL/NTSC). 
e95/e97/e125/e127/e165 mają dodatkowe wej. BNC oraz  wyjście VGA przez opcjonalny 
kabel. Obsługa kamer IP
Echosonda: ClearPulse (50/83/200 kHz) moc do 600 W RMS. Złącze przetwornika echosondy 
(tylko modele e7D/c97/e97/c127/e127)
Wodoodporność: IPX6 i IPX7

Uwaga: Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszej informacji.
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NUMERY PRODUKTÓW

Nowe wskaźniki serii e

E62354 e7 7" - bez map

E62355 e7D 7" - z sonarem, bez map

E70021 e95 9" - bez map

E70022 e97 9" - z sonarem, bez map

E70023 e125 12.1" - bez map

E70024 e127 12.1" - z sonarem, bez map

E70025 e165 15.4" - bez map

E62351 RCU-3 bezprzewodowy pilot

Nowe wskaźniki serii c

E70012 c97 (9.0") - z sonarem, bez map

E70014 c127 (12.1") - z sonarem, bez map

E70011 c95 (9.0") - bez map

E70013 c125 (12.1") - bez map

Kartografia

Wskaźniki serii e i c są dostępne w wersji z kartografią Navionics Silver na obszar  

Europy, USA, Kanady oraz Reszty Świata. Pełny wykaz produktów znajduje się na  

stronie Raymarine.

Wymiary (mm)
A B C D E

e7/e7D 233 145 64 160 180
c/95/c97/e95/e97 290 173 64 160 212
c125/c127/e125/e127 354 222 69 160 256
e165 426 282 69 176.6 295

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.

Zdjęcia 
Fotografie zawarte w tej broszurze zawarto dzięki uprzejmości: Rustler Yachts Ltd; Windy Boats AS; 
Primatist.

Uwaga: Niektóre urządzenia opisane w niniejszej broszurze, mogą wymagać autoryzacji eksportowej 
rządu USA, pominięcie tej procedury jest zabronione.

BEZPŁATNE WYDŁUŻENIE 
GWARANCJI Z 2 DO 3 LAT

Raymarine zapewnia 2 letnią gwarancję na sprzęt (z możliwością 
wydłużenia okresu gwarancyjnego do 3 lat). Szczegółowe warunki 
znajdują się na stronie www.raymarine.com/warranty
Jeśli będziesz potrzebował pomocy, skontaktuj się z przedstawicielem 
Raymarine niedaleko ciebie. Lista autoryzowanych dystrybutorów 
znajduje się na stronie: www.raymarine.com/dealerlocator.

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) 02 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) 31 763 36 70

LIT70065-PL
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