
Fitness 
Treinadores Pessoais



Faça com que cada passo conte
vívofit™

Cómoda e fiável . vívofit™ está pensada para o(a) 
acompanhar sempre. O seu ecrã LCD permite-lhe 
aceder a toda a informação a qualquer momento. 
Para além disso oferece-lhe um ano de bateria e 
é resistente à água até 50 metros para a poder 
trazer sempre.

Controle a sua atividade diária . Uma pulseira 
de Fitness inteligente que lhe permite controlar 
diariamente: os passos realizados, a distância 
percorrida e as calorias queimadas. Para além disto 
apresenta-lhe um objetivo de passos diários para 
poder ir melhorando o seu estado físico.

Linha de Inatividade . vívofit™ controla os seus mo-
mentos de inatividade e avisa quando está parado 
há demasiado tempo. Caminhe alguns minutos e a 
linha de aviso desaparecerá. 

Controle o seu coração . Emparelhe o seu vívofit 
com o pulsímetro durante as suas atividades de 
Fitness favoritas e obterá dados completos da sua 
atividade cardíaca e um calculo preciso de calorias 
queimadas.

Garmin ConnectTM e Connect Mobile . Transfira todos 
os seu dados em Garmin Connect™ carregando 
num simples botão e visulize num só ecrã o seu 
progresso, os objetivos conseguidos e os desafios 
que marcam os seus seguidores através dos 
desafios on-line.

Poderá aceder a Garmin Connect™ a partir do seu 
computador de casa ou com o seu smartphone 
compatível graças à aplicação Connect Mobile.
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. Conta passos

. Calorias

. Passos diários

. Distância

. Monitorização do sono

Modelos disponíveis FUnÇÕes

vívofit™ - preto.
vívofit™ - lilás.
vívofit™ - verde.
vívofit™ - azul.
vívofit™ - cinzento.

vívofit™ - preto pACK.
vívofit™ - lilás pACK.
vívofit™ - verde pACK.
vívofit™ - azul pACK.
vívofit™ - cinzento pACK.

FiTness . vívofit™

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.
A marca e logótipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin está sob licença.



FiTness . série Forerunner®

. Virtual Partner®

. Virtual racer™

. Trajetos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Alertas por vibração

. Efeito do treino

. Zonas de frequência 
cardíaca

. Treinos Intervalos

. Treinos avançados

. Multi-desporto 
automático

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 910XT  
Forerunner® 910XT HRM (inclui pulsímetro)

Forerunner® 910XT Conjunto Triatlo (inclui 
pulsímetro, sensor de velocidade/cadência (GsC10) e 
Conjunto de extração rápida)

o mais recente Gps para triatletas
série Forerunner® 910XT

GPS Multi-desporto . Ideal para sessões multi-
desporto como o Triatlo, onde pode ser registado o 
pormenor de cada uma das disciplinas, assim como 
durante as transições.

Dados métricos de natação . Graças ao acelerómetro 
integrado poderá obter dados métricos em piscina 
coberta.

Altímetro barométrico integrado . Permite obter 
dados precisos de elevação em tempo real, subida e 
descida total, graus e velocidade vertical.

Perfeito para treinar . Dados durante o seu treino: 
velocidade (média, máxima, da volta e da última 
volta); número de voltas; distância (total, da volta 
atual e da última volta); ritmo (atual, médio e da 
volta); tempo (total e da última volta) e rumo.

ANT+TM . Graças à tecnologia sem fios integrada no 
dispositivo, poderá ligar o pulsímetro, o pedómetro e 
os sensores de cadência ou potência para a bicicleta.

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.



FiTness . série Forerunner®

o perfeito treinador pessoal com Gps integrado para triatletas
série Forerunner® 310XT

GPS Multi-desporto . Ideal para sessões multi-
desporto como Triatlo, onde pode registar o 
pormenor de cada uma das disciplinas, assim como 
durante as transições. 

Informação personalizável . Configure o seu 
equipamento para que lhe mostre a informação que 
necessita. Personalize os seus ecrãs e campos de 
dados com os dados mais importantes para si: 

tempo, distância, calorias, data, voltas, declive, 
velocidade, ritmo, frequência cardíaca e cadência, 
entre outros.

ANT+ TM . Tecnologia sem fios integrada no
dispositivo. Poderá ligar o pulsímetro, o pedómetro
e os sensores de cadência ou potência para a
bicicleta.

. Virtual Partner®

. Trajetos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Alertas por vibração

. Calorías FirstBeat

. Zonas de de frequência 
cardíaca

. Treinos intervalos

. Treinos avançados

. Multi-desporto 
automático

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 310XT  
Forerunner® 310XT HRM (inclui pulsímetro)*

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.



FiTness . série Forerunner®

. Autolap / Auto pause

. Correr/caminhar

. Compatibilidade com 
planos de treinos

. Virtual Pacer

. Melhores marcas

. Live track 

. Bluetooth®

. Alertas por vibração

. Dados avançados de 
frequência cardíaca 

. Eficácia de corrida

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 620 HRM - preto e azul.  
Forerunner® 620 HRM - branco e laranja.
Forerunner® 620 - preto e azul.
Forerunner® 620 - branco e laranja.

o relógio desportivo mais completo no mercado
série Forerunner® 620

GPS de alta sensibilidade com HotFix™ . Conhecerá 
exatamente a sua posição inclusive em zonas de 
vegetação densa ou entre edifícios altos.

Acelerómetro . Conseguirá dados de velocidade e 
distância sem sinal GPS, ideal para quando está em 
lugares com pouca cobertura ou num ginásio.

Wifi . Para transferir os seus dados automaticamente e 
sem fios, sem necessidade de ligar o seu computador.

Ecrã a cores . Elegante ecrã tátil a cores de baixo 
consumo.

Dados Avançados de Frequência Cardíaca . Graças ao 
pulsímetro HRM Run poderá conhecer mais dados do 
seu rendimento cardíaco durante e depois do exercício: 

consumo de O2 máximo, tempos de recuperação e 
previsão do tempo da corrida. 

Novos dados de eficácia de corrida . Combinado o 
acelerómetro do dispositivo e o do Pulsímetro HRM 
Run, conseguirá dados novos sobre a sua técnica de 
corrida: cadência, tempo de contacto com o solo e a 
oscilação vertical.

Funções on-line . Ligue o seu Forerunner ao seu 
smartphone via a aplicação Garmin Connect Mobile, 
para obter dados precisos da corrida a partir do seu 
dispositivo e enviar esses dados para o seu smartphone 
através de Bluetooth. Permaneça ligado e partilhe em 
tempo real, todos os detalhes da corrida com amigos, 
família e contactos de redes sociais.

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.
A marca e logótipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização 
pela Garmin está sob licença.



*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.

FiTness . série Forerunner®

ecrã tátil num relógio desportivo completo com Gps integrado
série Forerunner® 610

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Conhecerá 
exatamente a sua posição mesmo em zonas 
arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . Resistente e funcional, um toque rápido 
no ecrã é tudo o que necessita para avançar para a 
página de treino seguinte e ver mais dados.
 

Informação personalizável . Configure o seu 
equipamento para que lhe mostre a informação que 
necessita. Personalize os seus ecrãs e campos de 
dados com a informação mais importante para si. 

ANT+TM . Graças à tecnologia sem fios integrada no 
dispositivo, poderá ligar o pulsímetro, o pedómetro 
e os sensores de cadência.

. Virtual Partner®

. Virtual Racer™

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Alertas por vibração

. Efeito do treino

. Zonas de frequência
 cardíaca
. Treinos Intervalos
. Treinos avançados
. Relógio desportivo

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 610  
Forerunner® 610 HRM (inclui pulsímetro)



FiTness . série Forerunner®

. Autolap / Auto pause

. Correr / caminhar

. Compatibilidade com 
planos de treinos

. Virtual Pacer

. Melhores Marcas

. Live track

. Bluetooth®

. Alertas por vibração

. Dados avançados de 
frequência cardíaca

. Eficácia de corrida

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 220 - preto e vermelho.
Forerunner® 220 - branco e lilás.
Forerunner® 220 HRM - preto e  vermelho.
Forerunner® 220 HRM - branco e lilás.

novo design e ecrã a cores
série Forerunner® 220

GPS de alta sensibilidade com HotFix™
Conhecerá exatamente a sua posição inclusive em 
zonas de vegetação densa ou entre edifícios altos.

Ecrã a cores . Elegante ecrã a cores de baixo 
consumo para não afetar o rendimento da bateria

Acelerómetro . Conseguirá dados de velocidade e 
distância sem sinal GPS, ideal para quando está em 
lugares com pouca cobertura ou num ginásio.

Informação personalizada . Configure o seu 
equipamento para lhe mostrar a informação que 
necessita. Personalize os ecrãs e campos de dados 

com a informação que é mais relevante para si.

ANT+TM  . Tecnologia sem fios incorporada no 
dispositivo, podendo conectar pulsímetro e o 
podómetro.

Funções on-line . Ligue o seu Forerunner ao seu 
smartphone via a aplicação Garmin Connect Mobile, 
para obter dados precisos da corrida a partir do 
seu dispositivo e enviar esses dados para o seu 
smartphone através de Bluetooth®. Permaneça 
ligado e partilhe em tempo real, todos os detalhes 
da corrida com amigos, família e contactos de redes 
sociais. 

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.
A marca e logótipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin está sob licença.



*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.

Relógio desportivo com Gps integrado para treinos de média distância
série Forerunner® 210

GPS de alta sensibilidade com HotFix™ . Dá-lhe a 
conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas 
arborizadas ou entre edifícios altos.

Facilidade de utilização . Dispositivo de treino simples. 
Sem necessidade de configuração, tem que premir o 
botão de início e começar. Ao terminar, prima o botão 
Stop e reset para gravar a atividade no seu historial.

Informação no ecrã . Durante a atividade poderá 
visualizar os dados de tempo e distância da atividade, 
ritmo (atual, médio ou da volta) e a Frequência 
cardíaca.

ANT+TM . Com a tecnologia sem fios integrada no 
dispositivo, poderá ligar o pulsímetro e o pedómetro.

. Auto Lap®

. Alertas sonoros

. Intervalos de treinos

. Calorias FirstBeat

. Zonas de frequência 
cardíaca

. Relógio desportivo

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 210  
Forerunner® 210 HRM (inclui pulsímetro). em preto ou 
cinzento

Forerunner® 210 HRM Multicolor (inclui pulsímetro)

FiTness . série Forerunner®



*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.

. Auto Lap®

. Virtual Pacer™

. Relógio desportivo

. Auto Pause®

. Calorias

. Recordes Pessoais

. Conta passos

. Mensagem de inatividade

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 15 – preto e verde, turquesa e 
branco, lilás e branco, preto e azul, vermelho e 
preto. 

o relógio desportivo que o manterá ativo
série Forerunner® 15

GPS de alta sensibilidade com HotFix™ . Conhecerá 
exatamente a sua posição mesmo em zonas de 
vegetação densa ou entre edifícios altos.

Facilidade de uso . Dispositivo de treino fácil. Sem 
necessidade de configuração, poderá carregá-lo, sair 
para encontrar satélites e carregar no botão para 
iniciar o seu treino. Quando finalizar carregue no 
botão de “stop” e guarde a atividade no seu historial. 

Informação no ecrã . Durante a atividade poderá 
visualizar os dados de tempo e distância da atividade, 
ritmo (atual, médio ou de volta).

Controle a sua atividade diária . Graças ao seu 
acelerómetro integrado, o dispositivo permite-lhe 
controlar: os passos realizados, a distância percorrida e 
calorias queimadas. Para além disto irá sugerir-lhe um 
objetivo de passos diários para poder melhorar a sua 
condição física.

ANT+TM .  Tecnologia sem fios incorporada no 
dispositivo, poderá ligar a um pulsímetro ou podómetro.

Garmin ConnectTM: armazene, analise e partilhe . É 
a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através 
desta página poderá carregar, descarregar, analisar e 
partilhar todos os seus treinos. 

NOVO
2014



A simplicidade merece um 10 
série Forerunner® 10

GPS de alta sensibilidade com HotFix™ .  
Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em 
zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Facilidade de utilização . Dispositivo de treino 
simples. Sem necessidade de configuração, basta 
premir o botão de início e começar. Ao terminar 
prima o botão Stop para gravar a atividade no seu 
historial.

Informação no ecrã . Durante a atividade poderá 
visualizar os dados de tempo, distância da atividade 
e o ritmo (atual, médio ou da volta).

Garmin ConnectTM: armazene, analise e partilhe . É 
a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através 
desta página poderá carregar, descarregar, analisar e 
partilhar todos os seus treinos. 

. Auto Lap®

. Virtual Racer™

. Relógio desportivo

. Auto Pause®

Modelos disponíveis FUnÇÕes

· Forerunner® 10 . em verde, cor-de-rosa, lilás, preto e 
vermelho, preto e cor-de-laranja, preto e prata.

FiTness . série Forerunner®



*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.

. Relógio desportivo

Modelos disponíveis FUnÇÕes

Forerunner® 70 HRM (inclui pulsímetro). em azul 
ou cor-de-rosa

Relógio desportivo
série Forerunner® 70

Perfeito tanto no interior como no exterior . No 
ginásio ou fora dele, o Fr70 faz um seguimento de 
todos os seus dados de treino, incluindo o tempo, a 
quantidade de calorias queimadas e muito mais.

ANT+TM . Com a tecnologia sem fios integrada
no dispositivo, poderá ligar o pulsímetro, o 
pedómetro e os sensores de cadência.

Treino em bicicleta . Graças ao sensor de cadência/
velocidade opcional, poderá realizar um seguimento 
da velocidade e da distância das sessões de treino 
de ciclismo. Pode utilizá-lo também para treino 
em interior, uma vez que o sensor é ligado à roda 
posterior.



FiTness . swim™

Relógio desportivo para nadadores exigentes
swim™

Acelerómetro . Conseguirá dados métricos precisos 
de natação. Permite visualizar vários campos 
enquanto treina na piscina. Graças à análise de 
movimentos, o relógio controla todo o tipo de 
dados: ritmo; distância; número; frequência; tipo e
eficiência de braçadas. Não conte mais e concentre-
se no seu treino.

ANT+TM Stick . Utilizando a tecnología ANT este 
adaptador USB permitirá transferir os dados 
dos seus treinos para o computador, de forma 
automática e sem cabos.

Um relógio para todos os dias . Além de o
acompanhar em qualquer das suas atividades
desportivas, também o pode usar como relógio no 
dia a dia.

. Contador de duração/voltas

. Distância realizada

. Contador de braçadas

. Pontuação swolf

. Identificação do tipo de 
braçada

. Temporizador rápido para 
sessões de exercício

. Relógio desportivo com 
alarme diário

Modelos disponíveis FUnÇÕes

swim™



oUTdooR . fenix®

o relógio Gps multidesporto avançado
série fe- nix® 2

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Saberá 
exatamente a sua posição incluindo em zonas de 
vegetação densa e entre edifícios altos.

Altímetro Barómetro incorporado . Oferece 
informação precisa sobre a altura do terreno durante 
toda a rota. Permite-lhe acompanhar as subidas e 
descidas realizadas e saber a altura alcançada desde 
a base até ao topo e prever alterações meteorológicas

Bússola eletrónica de três eixos . Mantenha o 
rumo ao waypoint desde qualquer posição onde se 
encontre, quer esteja em movimento ou não. 

Dados métricos de natação . Graças ao acelerómetro 
incorporado poderás conseguir dados métricos em 
piscina coberta como ritmo, distância, ritmo de 
braçadas, eficácia, número e frequência de braçadas.

Novos dados de eficácia de corrida . Combinado o 

acelerómetro do dispositivo e o do pulsímetro HRM 
Run, conseguirá dados novos sobre a sua técnica de 
corrida: cadência, tempo de contacto com o solo e 
oscilação vertical.

Dados de Frequência cardíaca avançados . Graças ao 
Pulsímetro HRM Run poderá conhecer mais dados 
do seu rendimento cardíaco durante e depois do 
exercício: depois do exercício: consumo o2 máx, 
tempos de recuperação e previsão do tempo de 
corrida.

Funções on-line . Desfrute das funções on-line mais 
avançadas conectando o seu dispositivo ao seu 
Smartphone via a aplicação Garmin Connect Mobile.

BaseCampTM Mobile . Faça a Gestão a partir do seu 
Smartphone e partilhe de forma fácil waypoints, rotas 
e percursos. Para além disto terá sempre à mão os 
dados armazenados na Garmin Cloud.

Modelos disponíveis

fe-  nix® 2
fe-  nix® 2 performer

NOVO
2014



A marca e logótipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG Inc. e 
a sua utilização pela Garmin está sob licença.

FiTness . série edge®

. Virtual Partner®

. Trajetos

. Segmentos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Alertas sonoros

. Deslocamento 

automático
. Calorias FirstBeat
. Zonas de 

frequência 
cardíaca

. Treinos Intervalos

. Treinos 

Avançados
. Sensor 

temperatura
. Bluetooth®

. LiveTrack®

. Informação 
meteorológica

. Active routing*

. Segmentos

Modelos disponíveis FUnÇÕes

edge® 1000.
edge® 1000 pack.

Conectividade em tempo real e ecrã de 3”
série edge® 1000

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a 
sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre 
edifícios altos.

Ecrã multitátil . Brilhante ecrã multitátil a cores de 3”, 
personalizável e resistente, poderá visualizar toda a 
informação de maneira fácil e rápida. Para além disso, 
graças ao acelerómetro integrado no dispositivo pode-
rá visualizar tanto na vertical como na horizontal.

Navegação curva a curva . Incorpora mapas Garmin Cycle 
Map com cobertura da Europa, especialmente concebidos 
para percursos em bicicleta. Irão guiá-lo em cada 
momento com instruções claras no ecrã oferecendo-lhe 
uma navegação ideal na estrada ou fora dela. 

Altímetro barométrico integrado . Graças ao seu 
altímetro barométrico integrado, permite obter dados 

precisos de elevação em tempo real, subida e descida 
total e declive. 

Controlo exaustivo dos seus resultados . Monitoriza 
os dados mais avançados do mercado (velocidade 
distância, tempo, pulsações, cadência, declive, potên-
cia e localização). Permite também um planeamento 
avançado dos seus treinos e competir contra os seus 
objetivos ou treinos anteriores graças ao Virtual 
Partner®. 

Funções online . Desfrute das funções online mais 
avançadas, ligando o seu Edge ao seu smartphone via 
a aplicação Garmin Connect™ Mobile: seguimento 
em tempo real, seguimento em grupo de segmentos, 
notificações inteligentes, indicações curva a curva com 
auriculares Bluetooth®.

NOVO
2014

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.



A marca e logótipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG 
Inc. e a sua utilização pela Garmin está sob licença.

FiTness . série edge®

Treinos completos e com conetividade em tempo real
série edge® 810

GPS de alta sensibilidade . Dá-lhe a conhecer 
exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas 
ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . Elegante ecrã tátil a cores de 2,6”.

Perfil da atividade . Personaliza os campos de dados 
e a configuração do dispositivo de acordo com a 
atividade de ciclismo (como estrada, montanha ou 
cicloturismo) ou o tipo de bicicleta.

Mapas detalhados .  Permite incorporar mapas
para saber, a qualquer momento, a sua localização e
qual o caminho a seguir.

Altímetro barométrico integrado . Permite obter dados 

precisos de elevação em tempo real, subida e descida 
total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados . Monitoriza 
os seus dados dos treinos da forma mais completa: 
velocidade, distância, tempo, pulsações, cadência, 
declive, potência e localização.

Funções on-line . Ligue o Edge ao seu Smartphone
através da aplicação Garmin Connect Mobile,
permitindo-lhe obter dados precisos do percurso a 
partir do seu dispositivo e enviá-los para o seu telefone 
utilizando uma ligação Bluetooth®. Permaneça ligado 
e partilhe todos os pormenores do seu percurso com 
amigos, família e contatos de redes sociais.

. Virtual Partner®

. Trajetos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Alertas sonoros

. Deslocamento 
automático

. Calorías FirstBeat

. Zonas de frequência 
cardíaca

. Treinos Intervalos

. Treinos avançados

. Sensor temperatura

. Bluetooth®

. LiveTrack®

. Informação      
Meteorológica 

Modelos disponíveis FUnÇÕes

edge® 810
edge® 810 pack
edge® 810 pack + City navigator

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.



. Virtual Partner®

. Trajetos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Alertas sonoros

. Deslocamento automático

. Calorías FirstBeat

. Zonas de frequência
  cardíaca
. Treinos avançados
. Sensor de temperatura
. Bluetooth®

. LiveTrackTM

. Informação  meteorológica 

Modelos disponíveis FUnÇÕes

edge® 510
edge® 510 pack
edge® 510 pack Team Garmin

Conetividade em tempo real em tamanho compacto
série edge® 510

GPS de alta sensibilidade compatível com Glonass . 
Dá-lhe a conhecer exatamente a sua posição mesmo 
em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . Elegante ecrã tátil a cores de 2,2”.

Menu personalizável .  Personaliza os campos de 
dados e a configuração do dispositivo de acordo com 
a atividade de ciclismo ou o tipo de bicicleta.
 
Altímetro barométrico integrado . Graças ao seu 
altímetro barométrico integrado é possível obter dados 
precisos de elevação em tempo real, subida e descida 
total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados  . Monitorize 
os dados do seu treino da forma mais completa: 
Velocidade, distância, tempo, pulsações, cadência, 
inclinação, potência e localização.

Funções Online . Ligue o seu Edge ao seu
smartphone via aplicação Garmin Connect Mobile,
permitindo-lhe obter dados precisos do que foi 
registado no dispositivo e enviar para o smartphone 
via Bluetooth®. Permaneça ligado e partilhe todos os
detalhes da sua atividade com amigos, família e
contactos de redes sociais.

FiTness . série edge®

A marca e logótipo Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG 
Inc. e a sua utilização pela Garmin está sob licença.

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.



*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.

Treino profissional para ciclistas
série edge® 500

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a 
sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre 
edifícios altos. 

Fácil de usar . Início rápido, sem necessidade de 
sensores adicionais nem calibração, o que permite 
que possa ser trocado entre bicicletas.

Altímetro barométrico integrado . Graças ao seu 
altímetro barométrico integrado é possível obter 
dados precisos de elevação em tempo real, subida e 
descida total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados . Monitoriza 
os seus dados dos treinos da forma mais completa: 
velocidade, distância, tempo, pulsações, cadência, 
declive, potência e localização. 

. Virtual Partner®

. Trajetos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Deslocamento automático

. Calorías FirstBeat

. Zonas de frequência cardíaca

. Treinos avançados

. Sensor temperatura

Modelos disponíveis FUnÇÕes

edge® 500. em azul ou neutro
edge® 500 pack. em azul ou vermelho, 
com pulsímetro e sensor de cadência.

FiTness . série edge®



. Virtual Partner®

. Trajetos

. Auto Lap®

. Auto Pause®

. Deslocamento automático

. Calorías 

Modelos disponíveis FUnÇÕes

edge® 200

Compacto e fácil de utilizar
série edge® 200

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a 
sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre 
edifícios altos.

Informação no ecrã . Durante a atividade poderá 
visualizar os dados de tempo (distância), velocidade, 
velocidade média, calorias e aumento da atividade.

Fácil de usar . Início rápido, sem necessidade de 
sensores adicionais nem calibração, o que permite 
que possa ser trocado entre bicicletas.

FiTness . série edge®



edge Touring
∙ Mapas OSM Europa 

edge Touring plus
∙ Compatibilidade ANT+
∙ Altímetro

*A versão sem pulsímetro permite acrescentá-lo opcionalmente.

navegue à sua maneira
série edge® Touring e Touring plus

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a 
sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre 
edifícios altos.

Ecrã tátil . Elegante ecrã tátil a cores de 2,6”, 
personalizável e resistente, poderá encontrar toda a 
informação de maneira fácil e rápida.

O Edge Touring permite-lhe: Navegar de um ponto 
A para um ponto B escolhendo simplesmente 

um destino. Criar itinerários perto dos seus locais 
favoritos ou pontos de interesse contidos na memória 
do dispositivo. Planeie ou descarregue percursos 
disponíveis no Garmin Connect™. Ou simplesmente 
selecione a distância que quer realizar e serão dadas 3 
opções de itinerários. 

Navegação volta a volta . Integra mapas especialmente 
concebidos para itinerários em bicicleta. Irá guiá-lo a 
cada momento com instruções claras no ecrã.

Modelos disponíveis TAbelA CoMpARATivA edGe ToURinG

edge® Touring

edge® Touring pack

FiTness . série edge®



Modelos disponíveis

QUAdRo CoMpARATivo viRb

oUTdooR . viRb™

nova Câmara de ação, regista as suas aventuras em Full Hd
viRb™ & viRb elite™

Design . Design revolucionário, resistente e atrativo, graças 
à ampla experiência da Garmin em atividades outdoor.

Robusta e resistente à água (IPX7), incorpora um ecrã 
a cores para que nunca perca de vista o seu objetivo 
e consiga reproduzir todas as suas gravações na sua 
própria Virb™, sem necessidade de a ligar a um monitor.

Vídeos de qualidade profissional e fotos de 16MP . 
Com Virb™, poderá gravar vídeos em Full HD com 
uma qualidade de imagem irrepreensível graças ao 
estabilizador de imagem e à sua lente com correção 
de distorção.

Para além disto, conta com modos de gravação avançados 
para conseguir efeitos superiores nas suas gravações: 
económico, Slow Motion, Super Slow Motion e Time 

Laps. Com o botão dedicado poderá tirar fotografias em 
qualquer momento, até durante a gravação de vídeos.

Bateria de longa duração e até 64GB de memória . 
Conta com uma bateria de iões de lítio de 2000mAh com 
a qual conseguirá até 3.5 horas de autonomia. Para além 
disto é compatível com cartões microSD até 64GB.

Sensores e Conetividade .  A Virb liga-se e é compatível 
com outros dispositivos Garmin. O modelo Elite 
incorpora um GPS de alta sensibilidade, altímetro 
barométrico, bússola e um acelerómetro. Isto permite 
que cada um dos seus vídeos e fotos incorporem as 
funções habituais dos principais dispositivos da marca: 
Gravação de percurso, perfil de altimetria, compatível 
com sensores ANT+ (pulsímetro, sensor de cadência, 
TempeTM).

virb™.
virb elite™.
virb elite™ verde.

viRb™ 
. Vídeos em Full HD
. Fotografias: Até 16MP
. Compatibilidade com 

outros dispositivos Garmin 
(Controlo à distância)

viRb elite™

. Vídeos em FullHD

. Fotografias (16MP)

. Compatível com outros 
dispositivos Garmin

  (Controlo à distância)
. Compatível com sensores

  ANT+ Garmin
. WiFi
. Altímetro Barométrico
. Acelerómetro
. Bússola de 3 eixos
. GPS de alta sensibilidade



A distribuição deste produto só se faz através de lojas especializadas de ciclismo selecionadas

Modelos disponíveis

vector™. (pedaleira grossura 15mm - largura 44mm) 
vector™. (pedaleira grossura 18mm - largura 44mm)

Medir com precisão a potência de um ciclista

Fácil de instalar . Não requer mecânica, com o sensor 
de cadência integrado no eixo do pedal, não existem 
sensores exteriores para ligar. Permite mudá-lo de uma 
bicicleta para outra com facilidade e sem necessidade 
de calibração.

Fácil de manter . Instale o Vector™ na bicicleta e 
está pronta para ser utilizado, automaticamente irá 
receber informação da potência e da cadência através 
do seu dispositivo Garmin com AnT +™. Cada pedal 
vem calibrado da fábrica da Garmin, e os valores de 
calibração são armazenados no pedal e são utilizados 
no cálculo da potência - não é necessária calibração 
por parte do utilizador.

Design revolucionário . Leve (212 gramas
por pedal), simples de trocar entre bicicletas e
completamente atualizável por parte do utilizador.
Os sensores do vector estão selados no interior do 
corpo do eixo para haver garantia de que estão 

protegidos contra o pó, as vibrações e a humidade 
medem a força aplicada através dos pedais e 
correlacionam estes dados com a cadência do ciclista 
para assegurar leituras precisas e consistentes da 
potência, que são atualizadas a cada segundo.

Informação precisa e completa . O Vector™ mede 
a potência onde é mais importante - na interface 
ciclista-máquina, pelo que é a medida direta do 
trabalho que o ciclista está a transmitir com sensores 
independentes em ambos os pedais, permitindo ao 
ciclista identificar possíveis desvíos no equilíbrio de 
potência entre uma perna e a outra. Poderá dispor 
de dados de potência mais completos como os 
parâmetros TrainingPeaks: nP - normalized Power™, 
TSS – Training Stress Score™ e IF – Intensity Factor™. 
- Com o edge® 800/810 disporá da nova página de 
resumo de potência por Intervalos/Voltas  e ligando-o 
ao Garmin Connect™ poderá desfrutar de métricas de 
potência e de gráficos detalhados.

FiTness . vector™



Garmin Connect™ móvel permite-lhe aceder facilmente a 
todos os seus dados de Garmin Connect em qualquer lugar. 
Permite-lhe analisar cada atividade a partir do seu telemóvel: 
dados, gráficos, mapas e muito mais. Para além disto 
poderá partilhar os seus dados na sua rede social favorita 
e receber comentários dos seus seguidores. Se dispõe de 
um dispositivo Garmin compatível poderá inclusive partilhar 
as suas atividades em tempo real e carregar atividades de 
forma automática e sem fios. 

Analisa e partilha os seus treinos

Garmin Connect™ 2.0 & Garmin Connect™ Mobile 2.0

Garmin Connect™ é a sua ferramenta de treino on-
line que lhe permite armazenar, analisar e partilhar 
todas as suas atividades físicas. Una-se a milhões 
de utilizadores que correm, pedalam, nadam e 
caminham. Garmin Connect™ interage na perfeição 
com o seu dispositivo Garmin para o ajudar a 
cumprir com todas as metas

Informação . Garmin Connect™ mostrará para cada 
uma das suas atividades: um mapa, a temperatura, 
as voltas e  uma grande variedade de gráficos 
dependendo do dispositivo que utilize. É tudo o 
que necessita para saber o que fez e como vai 
progredindo.

Análises detalhadas . Analise o seu progresso e 
rendimento com dezenas de informações pré-
determinadas. Fazemos com que seja muito fácil 
saber o ritmo de cada volta ao longo do tempo, 
somar os seus quilómetros do mês ou comparar a 
sua frequência cardíaca com ritmo médio do ano. 

Planos de treino . Selecione o nível de atividade 
física que mais corresponde ao seu objetivo. Nós 
preenchemos-lhe o calendário com sessões de 
treino e dias de descanso como aconselhado por 
especialistas em corrida, ciclismo e outros desportos. 

FiTness . software



A GARMin CoMpleTA esTe Ano UM QUARTo de sÉCUlo

Há 25 anos, quando a tecnologia GPS era completamente desconhecida, Gary Burrel & 
Dr. Min Kao assumiram o compromisso de oferecer soluções de navegação.

O trabalho em equipa, a vontade de superação e o investimento constante em inovação 
foi e é a base para o desenvolvimento da Garmin. Tudo isto tornou a empresa pioneira 
em soluções de navegação mundial nos setores automóvel, móvel, marítimo, fitness, 
outdoor e aviação.

E onde quer que o utilizador queira chegar, irá encontrar um produto Garmin capaz de 
o guiar ao local exato com a maior precisão: equipamentos de navegação GPS para 
automóveis e motos que permitem chegar de forma rápida e segura ao destino, sem 
se perder; GPS portáteis, leves e práticos que potenciam o contacto com a natureza; 
equipamentos marítimos avançados para uma estadia confortável e agradável a bordo; 
personal trainers e pulseiras fitness para se manter e colocar em forma.

Obrigado por estar connosco todos estes anos e por deixar que a Garmin continue a ser 
a sua marca.  



w w w.ga rmin .p t

Líder mundial em navegação por satélite
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