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Mercury Marine® introduceert VesselView 703 de volgende
generatie van Mercury's VesselView-display
Mercury Marine, de wereldleider op het gebied van scheepsaandrijving en -technologie, introduceert de
volgende generatie van VesselView, het belangrijkste assortiment van multifunctionele displays in de
pleziervaartindustrie: Mercury® VesselView® 703.
VesselView 703 is uitgerust met het nieuwe Simrad® SolarMAX® HD-scherm voor nauwkeurige en
betrouwbare bediening in combinatie met verhoogde helderheid, HD-resolutie, een brede kijkhoek en
verbeterde bedieningselementen die in alle omstandigheden het besturen van de boot vergemakkelijken.
Het heldere, glazen, touchcreen heeft een 16:9beeldverhouding voor een hogere leesbaarheid, een laag
die verblinding tegengaat en dimbare
achtergrondverlichting. Dankzij het hybride display met
touchscreen en knoppen kan de gebruiker kiezen hoe hij
het display wil gebruiken, afhankelijk van de toestand van
de zee en de weersomstandigheden.
VesselView 703 geeft op een gemakkelijk af te lezen
interface tegelijkertijd informatie weer over maar liefst
vier motoren.
Het display geeft actuele informatie weer voor meer dan 30 motorparameters, waaronder: brandstofpeil
en -bereik, olietemperatuur en -druk, accuspanning, waterdiepte, generator, enz.
Het systeem is onder meer uitgerust met een ingebouwd gps van 10 Hz en kaartplotter (regionale
elektronische plotterkaarten apart aan te schaffen). VesselView 703 heeft ook een geïntegreerd echolood
en een echte CHIRP met twee kanalen, waardoor hij onmisbaar is op al uw visuitstapjes. Het systeem kan
ook worden geïntegreerd met alle Simrad-accessoires voor de NSS Evo3-productlijn, waaronder radar,
sonartransducers, fishfinder-transducers, AIS, VHF, Sonic Hub/Fusion Link, C-Zone digitaal schakelen en
nog veel meer.
VesselView 703 is een zeer uitbreidbaar systeem dat over de gateway-functionaliteit beschikt, zodat
SmartCraft-gegevens op NMEA 2000-apparaten kunnen worden weergegeven. Het systeem ondersteunt
16 talen en meerdere eenheidsomzettingen. Het beschikt ook over de automatische melding van
beschikbare software-updates via GoFree Wi-Fi, die in het systeem is geïntegreerd.

In de VesselView 703-kit is Mercury's VesselView Link meegeleverd. Dit systeem hebt u nodig om het
aandrijfsysteem volledig te integreren en het display echt multifunctioneel te maken.
Over Mercury Marine
Mercury Marine, met hoofdkantoor in Fond du Lac (Wisconsin), is de grootste fabrikant ter wereld van
voortstuwingsmotoren voor pleziervaartuigen. Mercury, een divisie van Brunswick Corporation (NYSE:
BC), met een omzet van $ 2 miljard, levert motoren, boten, diensten en onderdelen voor maritieme
toepassingen voor overheidsinstellingen en de commerciële en pleziervaartsector, zodat booteigenaars
kunnen worden uitgerust met gebruiksvriendelijke en uiterst betrouwbare producten die bovendien zijn
ondersteund door de meest toegewijde klantendienst in de wereld. De portfolio van Mercury's
toonaangevende merkproducten omvat Mercury & Mariner-buitenboordmotoren; Mercury MerCruiserhekaandrijvingen en -binnenboordmotoren; MotorGuide-elektomotoren; Mercury-schroeven; Mercuryopblaasboten; Mercury SmartCraft-elektronica; Attwood-scheepvaartonderdelen; Land ‘N Seascheepvaartonderdelen; en Mercury- en Quicksilver-onderdelen en -oliën. Voor meer informatie kunt u
terecht op mercurymarine.com.

