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Zumo 590: 
daar zit muziek in!
Na de lancering van de BMW Navigator V voorspelden we al: er komt een opvolger 
van de Zumo660 aan. Dus MrGPS zat als een bok op de gps-haverkist en Promotor 
heeft wederom de wereldprimeur! Precies op het moment dat dit nummer op de post 
ging, kondigt Garmin de komst van de Zumo590 aan. Wij mochten alvast spelen met 
de pre-productieversie. Als het goed is, ligt de nieuwe Zumo volgende week in de 
winkel.

A l enkele maanden geleden schreven we over de BMW 

navigator V. En voorspelden we dat er ook een Zumo-

broertje zou gaan komen. We hadden verwacht dat hij 

‘770’ zou gaan heten maar dat blijkt dus niet juist. 590 klinkt als een 

model ‘onder’ de 660 maar is dat beslist niet.

De 590 lijkt heel sterk op de Navigator V. Onderhuids dan. Want de 

kast rond het toestel is heel anders. Geen ‘blok’ zoals de 660 en de 

navigator V, maar de herkenbare stijl die werd ingezet met de 

Zumo550 en die we ook zien in de 350/390. Maar dan een stuk 

forser: het toestel heeft een 5 inch scherm.

Je ziet meer van de route
Maar dat grote scherm is niet het enige verschil met de 660. De 

processor is ook duidelijk een stuk sneller geworden. De 660 stel-

de ons geduld nogal eens op de proef bij het scrollen over de kaart: 

dat gaat bij de 590 uitermate soepel en snel. Een belangrijke plus. 

Net als de navigator V en de Montana is het scherm bovendien in 

‘staand’ te zetten. Als het in die positie past op je stuur raden we 

dat aan: je ziet meer van de route immers.

De 590 is sowieso heel vriendelijk instelbaar, met desgewenst ook 

datavelden aan rechterzijde, zoals we van de Streetpilot kenden, 

met in totaal e� ectief zes datavelden in beeld. 

Bij de oude Zumo’s moest je nog wel eens turen welke afslag je 

precies moet hebben; met het ‘fotoreal’ afslagbeeld is dat nu erg 

fraai en duidelijk. 

Ook prima te bedienen met 

handschoenen

Je kunt het scherm 

ook staand gebruiken

Flexibiliteit met 

datavelden
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