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Saúde e Bem-estar



vívoactive™ - preta.

vívoactive™ - branca.

vívoactive™ - preta Pack.

vívoactive™  - branca Pack.

∙ Smartwatch com GPS e ecrã tátil a cores de 
alta resolução

∙ Aplicações integradas de monitorização de 
atividade, running, ciclismo, golfe e natação

∙ Notificações inteligentes com alertas por 
vibração para visualizar chamadas, mensagens, 
eventos, e-mails e outros.

∙ Ideal para usar 24 horas por dia, 7 dias da 
semana, tanto na água como durante a noite para 
realizar uma monitorização das horas de sono

∙ Indica o seu nível de atividade e propõe 
objetivos diários personalizados

∙ Compatível com Garmin Connect™

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
sensor de velocidade ou câmara de ação VIRB

∙ Ecrãs personalizáveis para o relógio, widgets 
e aplicações disponíveis mediante download 
gratuito

∙ Bateria recarregável que dura até 3 semanas

Intensifique o seu treino, trabalhe de forma mais inteligente, 
viva melhor

vívoactive™ 

Modelos disponíveis

5



vívosmart® HR– preto.
vívosmart® HR– azul.
vívosmart® HR– roxo.

∙ Monitoriza: passos, distância, calorias 
queimadas, sono e hora do dia

∙ Barómetro integrado, para conhecer o número 
de escadas subidas

∙ Notificações inteligentes com alertas por 
vibração

∙ Ecrã monocromático tátil de alta resolução

∙ A “linha de inatividade” avisa-o quando passa 
demasiado tempo sentado 

∙ O pulsímetro integrado no pulso permite-
lhe um seguimento da pulsação durante a 
atividade

∙ Sincronização automática com o seu 
smartphone via Bluetooth® Smart

∙ Compatível com sensores ANT+™ : Pulsímetro, 
sensor de velocidade/cadência ou câmara de 
ação VIRB 

∙ Até 7 dias de autonomia

A pulseira de atividade conectada e com monitor de frequência 
cardíaca integrado

vívosmart® HR

Modelos disponíveis
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vívosmart® - preta.
vívosmart® - roxa.
vívosmart®- rosa.

vívosmart® - azul.
vívosmart® - cinzenta.

vívosmart® HRM - preta.
vívosmart® HRM- cinzenta.

∙ Mostra: passos, distância, calorias queimadas 
e a hora do dia

∙ Notificações inteligentes com alertas por 
vibração para visualizar chamadas, mensagens, 
eventos, emails e outros.

∙ Sincronização automática     

∙ Elegante ecrã tátil OLED

∙ Ideal para usar 24 horas por dia, 7 dias da 
semana, tanto na água como durante a noite 
para realizar uma monitorização das horas 
de sono

∙ Indica o seu nível de atividade e propõe 
objetivos diários personalizados

∙ Compatível com Garmin Connect™

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
sensor de velocidade ou câmara de ação VIRB

∙ Bateria com autonomia até 7 dias

Mexa-se e mantenha-se ligado com a vívosmart®, a pulseira de 
atividade com notificações inteligentes

vívosmart®

Modelos disponíveis

 

5



vívofit® 2- preta.
vívofit® 2- branca.
vívofit® 2- azul.  

vívofit® 2- rosa. 
vívofit® 2- verde. 

vívofit® 2- preta PACK. 
vívofit® 2- branca PACK. 

∙ Mostra: passos, distância, calorias queimadas 
e a hora do dia

∙ Mais de um ano de autonomia

∙ Ecrã retroiluminado 

∙ Indica o seu nível de atividade e propõe 
objetivos diários personalizados

∙ A linha de inatividade recorda-lhe através de 
alertas sonoros quando está  na altura de se 
mexer 

∙ Siga o seu progresso 24 horas por dia, 7 dias 
por semana; também regista o seu sono

∙ Resistente à agua até 50 metros

∙ Guarde, planeie e partilhe os seus dados em 
Garmin Connect™

∙ Sincronização automática com dispositivos 
móveis emparelhados

∙ Compatível com pulsímetro

∙ Temporizador de atividades que grava as 
atividades com ou sem monitor de frequência 
cardíaca

Levante-se e exercite-se

vívofit® 2

Modelos disponíveis
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vívofit® - preta.
vívofit® - lilás.
vívofit® - verde. 

vívofit®  - azul. 
vívofit®  - cinzenta. 
vívofit®  - vermelha. 

vívofit® - preta PACK.
vívofit® - lilás PACK.
vívofit® - verde PACK.

vívofit® - azul PACK.
vívofit® - cinzenta PACK.
vívofit® - vermelha PACK.

∙ Mostra: passos, distância, calorias queimadas 
e a hora do dia

∙ Mais de um ano de autonomia

∙ Indica o seu nível de atividade e propõe 
objetivos diários personalizados 

∙ A linha de inatividade avisa quando ocorrem 
largos períodos de inatividade

∙ Siga o seu progresso 24 horas por dia, 7 dias 
da semana e também o seu sono

∙ Resistente à agua até 50 metros

∙ Guarde, planeie e partilhe os seus dados em 
Garmin Connect™ 

∙ Sincronização sem fios através de USB ANT™ 
Stick ou tecnologia Bluetooth® Smart 

∙ Compatível com pulsímetro

Faça com que cada passo conte com a vívofit®

vívofit®

Modelos disponíveis
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Série Forerunner®



Forerunner® 920XT azul-preto.
Forerunner® 920XT branco-vermelho. 

Forerunner® 920XT HRM azul-preto.
Forerunner® 920XT HRM branco-vermelho.

∙ Perfis de desportos pré-determinados e 
personalizáveis

∙ Natação: monitoriza dados de distância, 
braçadas e piscinas. Treinos (drills) manuais e 
tempo de descanso em piscina

∙ Sensores integrados: Altímetro barométrico, 
acelerómetro e metrónomo 

∙ Dados de dinâmica de corrida e frequência 
cardíaca avançados 

∙ Metrónomo integrado para treinar a cadência 
no running

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
velocidade/cadência e potência 

∙ Monitor de atividade incorporado: passos, 
objetivo, distância, calorias e sono

∙ Funções online, notificações inteligentes, 
compatível com Connect IQ

∙ Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart

O relógio multidesporto com ecrã a cores e monitor de atividade

Forerunner® 920XT

Modelos disponíveis

5



Forerunner® 910XT. Forerunner® 910XT HRM. Forerunner® 910XT Pack Tri. 

∙ Dados personalizáveis de natação, bicicleta 
e running 

∙ Natação: resistente à agua até 50m, 
monitoriza dados de distância, braçadas e 
piscinas   

∙ Design robusto e cómodo, ideal para os 
desportistas mais exigentes 

∙ Modo Multidesporto, com dados específicos 
para cada desporto e transições 

∙ Altímetro barométrico para informações de 
altura e desnível 

∙ Compatível com pulsímetro para treinos 
baseados em zonas e frequência cardíaca 

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
velocidade/cadência e potência 

∙ Analise cada treino e partilhe os seus 
progressos em Garmin Connect™

Completo relógio multidesportos

Forerunner® 910XT

Modelos disponíveis
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Forerunner® 630 - preto. 
Forerunner® 630 - azul escuro. 

Forerunner® 630 - preto PACK. 
Forerunner® 630 - azul escuro PACK.  

∙ Ecrã tátil a cores compatível com luvas

∙  Dados personalizáveis para visualizar os dados 
de treinos que escolher

∙  Acelerómetro integrado, para obter dados de 
distância durante os seus treinos no interior

∙  Dados de dinâmica de corrida melhorados: 
Tempo de contacto com o solo (+ equilíbrio), 
cadência, oscilação vertical, rácio vertical, 
comprimento da passada

∙  Dados de frequência cardíaca avançados: 
Cálculo de VO2 Máx, tempo de recuperação e 
previsão do tempo de corrida, limite de ácido 
lácteo, indicador de rendimento, stress score.

∙ Perfil dedicado para running (treino ou 
competição) e bicicleta 

∙ Alertas por vibração ou som: pulsações, ritmo, 
intervalos e marcas pessoais 

∙ Autonomia: até 12 horas en modo GPS o 12 
semanas em modo relógio

∙ Compatível com Garmin Connect™ Mobile e 
Connect IQ

∙ Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart

O relógio de running personalizado com dados de dinâmica de 
corrida avançados

Forerunner® 630

Modelos disponíveis
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∙ Ecrã a cores tátil compatível com luvas

∙ Dados personalizáveis para visualizar os dados 
de treino que prefere: tempo, distância, ritmo e 
calorias, pulsações (com pulsímetro)

∙ Acelerómetro integrado, para obter dados de 
distância e ritmo durante os seus treinos no 
interior

∙ Dados de dinâmica de corrida e frequência 
cardíaca avançados 

∙ Perfil dedicado para Running (treino ou 
competição) e bicicleta

∙ Sincronize com o seu smartphone para 
desfrutar das funções online via a app Garmin 
Connect™ Mobile

∙ Conetividade WiFi e Bluetooth® Smart para 
fazer upload dos seus treinos sem necessidade 
de um computador

∙ Analise cada treino e partilhe os seus 
progressos em Garmin Connect™

O relógio para running mais avançado

Forerunner® 620

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

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

Modelos disponíveis
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Forerunner® 235 - preto e azul.
Forerunner® 235 - preto e cinzento.

Forerunner® 235 - preto e vermelho.
Forerunner® 235 - preto e amarelo.

∙ Ecrã a cores, personalizável. Para visualizar os 
dados de treinos que escolher

∙ Acelerómetro integrado, para conseguir dados 
de distância durante os seus treinos no interior 

∙ Crie ou descarregue os seus planos de treino 
em Garmin Connect™

∙ Alertas por vibração ou som

∙ Dados de frequência cardíaca avançados: 
Cálculo de VO2 Máx., tempo de recuperação   
e previsão de tempo de corrida.

∙ Sincronize-o com o seu Smartphone via a app 
Garmin Connect™ Mobile 

. Perfil de bicicleta

∙ Monitor de atividade incorporado

∙ Autonomia: até 12 horas em modo GPS ou 12 
semanas em modo relógio

∙ Compatível com Connect IQ

 ∙ O pulsímetro integrado no pulso permite-lhe 
um seguimento da sua pulsação durante a 
atividade, também pode utilizar o pulsímetro 
com banda de peito

O novo relógio para running conectado e com pulsímetro no pulso

Forerunner® 235

Modelos disponíveis
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∙ Ecrã a cores, personalizável. Para visualizar os 
dados de treinos que escolher

∙ Acelerómetro integrado, para conseguir dados 
de distância durante os seus treinos no interior 

∙ Crie ou descarregue os seus planos de treino 
em Garmin Connect™ 

∙ Alertas por vibração ou som

∙ Dados de frequência cardíaca avançados: 
Cálculo de VO2 Máx, tempo de recuperação e 
previsão do tempo de corrida

∙ Sincronize-o com o seu Smartphone via a app 
Garmin Connect™ Mobile

. Perfil de bicicleta

∙ Monitor de atividade incorporado

∙ Autonomia: até 12 horas em modo GPS ou 12 
semanas em modo relógio

∙ Compatível com Connect IQ

O novo relógio para running conectado e personalizável

Forerunner® 230

Forerunner® 230 - preto e branco.
Forerunner® 230 - roxo e branco.
Forerunner® 230 - preto e amarelo.

Forerunner® 230 - preto e branco PACK.
Forerunner® 230 -roxo e branco PACK.
Forerunner® 230 - preto e amarelo PACK.

Modelos disponíveis
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∙ Ecrã a cores personalizável. Para visualizar os 
dados de treino que prefere

∙ O pulsímetro integrado no pulso permite 
um seguimento da sua pulsação durante a 
atividade, também pode utilizar o pulsímetro 
com banda de peito

∙ Monitor de atividade incorporado: passos, 
objetivo, distância, calorias e sono

∙ Acelerómetro integrado, para obter dados de 
distância e ritmo durante os seus treinos no 
interior

∙ Compatível com planos de treinos de Garmin 
Connect™ 

∙ Alertas por Vibração ou som: pulsações, ritmo, 
intervalos e marcas pessoais

∙ Compatível com pulsímetro para treinos 
baseados em zonas ou frequência cardíaca

∙ Compatível com funções online via a app 
Garmin Connect™ Mobile (seguimento em 
tempo real, sincronização automática de 
treinos)

O primeiro relógio com pulsímetro integrado e monitor de atividade

Forerunner® 225

Forerunner® 225.

Modelos disponíveis
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Forerunner® 220 - preto e vermelho.
Forerunner®  220 - branco e lilás.

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

∙ Ecrã a cores personalizável. Para visualizar os 
dados de treino que prefere

∙ Acelerómetro integrado, para obter dados de 
distância e ritmo durante os seus treinos no 
interior 

∙ Compatível com planos de treinos de Garmin 
Connect™

∙ Alertas por Vibração ou som: pulsações, ritmo, 
intervalos e marcas pessoais

∙ Compatível com pulsímetro para treinos 
baseados em zonas ou frequência cardíaca

∙ Compatível com funções online via a app 
Garmin Connect™ Mobile (seguimento em 
tempo real, sincronização automática de 
treinos)

O seu companheiro de treino colorido e conectado

Forerunner® 220

Modelos disponíveis
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Forerunner® 25 – Preto e vermelho.
Forerunner® 25 - Preto e azul.
Forerunner® 25 - Preto e lilás.
Forerunner® 25 – Branco e rosa.

Forerunner® 25 HRM- Preto e vermelho.
Forerunner® 25 HRM - Preto e azul.
Forerunner® 25 HRM - Preto e lilás.
Forerunner® 25 HRM – Branco e rosa.

∙ Simples de usar. Pressione um botão e comece 
a correr

∙ Controla tempo, distância, ritmo e calorias

∙ Memoriza as suas marcas pessoais e avisa-o 
cada vez que as superar   

∙ Virtual Pacer: Escolha o ritmo que quer seguir

∙ Monitor de atividade incorporado que avisa 
quando deve mexer-se e monitoriza: passos, 
objetivo, distância, calorias e sono

∙ Funções online via a app Garmin Connect™ 
Mobile

∙ Conectividade ANT+™ para emparelhar um 
pulsímetro e/ou pedómetro para os seus treinos 
em passadeira 

∙ Analise cada treino e partilhe os seus 
progressos em Garmin Connect™ 

∙ Autonomia: Até 8 horas em modo GPS ou 5 
semanas em modo relógio

O relógio para running com monitor de atividade e notificações 
inteligentes

Forerunner® 25

Modelos disponíveis
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Forerunner® 15 - preto e verde.
Forerunner® 15 - turquesa e branco.
Forerunner® 15 - vermelho e preto.

Forerunner® 15 - lilás e branco 
Forerunner® 15 - preto e azul.

∙ Simples de utilizar. Simplesmente carregue 
num botão e comece a correr

∙ Controla tempo, distância, ritmo, calorias e 
ritmo cardíaco (com pulsímetro)

∙ Memoriza as suas marcas pessoais e avisa cada 
vez que as supera  

∙ Função Virtual Pacer para treinar a um ritmo 
pré-estabelecido 

∙ Monitor de atividade incorporado: passos, 
objetivo, distância, calorias

∙ Conectividade ANT+™  para emparelhar um 
pulsímetro e/ou  pedómetro 

∙ Compatível Garmin Connect™ 

∙ Autonomia: até 8 horas em modo GPS ou 5 
semanas em modo relógio

Treine, motive-se, supere-se

Forerunner® 15

Modelos disponíveis
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Forerunner® 10 – rosa.
Forerunner® 10 – verde.
Forerunner® 10 – lilás.

Forerunner® 10 –  preto e laranja.
Forerunner®10 – preto e vermelho.
Forerunner® 10 – preto e prata.

∙ Simples de utilizar. Simplesmente carregue 
num botão e comece a correr

∙ Controla tempo, distância, ritmo e calorias

∙ Memoriza as suas marcas pessoais e avisa 
cada vez que as supera

∙ Função Virtual Pacer para a um  ritmo pré-
estabelecido

∙ Compatível Garmin Connect™

 

∙ Resistente à água até 50m

∙ Alertas de tempo, ritmo, autolap®

∙ Função Auto Pause®

∙ Autonomia: até 5 horas em modo GPS ou 4 
semanas em modo relógio

O nosso relógio mais simples com GPS. Faça com que cada 
quilómetro conte

Forerunner® 10

Modelos disponíveis

5



Forerunner® 70 - azul. Forerunner®70 - rosa. 

∙ Simples de utilizar, ideal para ir ao ginásio

∙ Controla tempo, distância, ritmo e calorias 
graças aos diferentes sensores compatíveis

∙ Virtual Partner 

∙ Conectividade ANT+™ para emparelhar com 
um pulsímetro e/ou pedómetro

∙ Compatível Garmin Connect™

∙ Compatível com sensor de velocidade e 
cadência para treinos em bicicleta

∙ Resistente à água até 50m

∙ Duração da bateria: 1 ano

Relógio desportivo com estilo

Forerunner® 70

Modelos disponíveis
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Swim®. 

∙ Acelerómetro integrado

∙ Dados métricos de natação: ritmo, distância 
número de piscinas

∙ Análise do estilo de natação: número, 
eficiência e tipo de braçadas

∙ Compatível ANT+ para efetuar o upload dos 
seus treinos para o Garmin Connect sem 
necessidade de cabo (via stick ANT)

∙ Garmin connect: poderá analisar, comparar e 
partilhar cada treino

∙ 1 ano de bateria (substituível pelo utilizador)

∙ Resistente à água até 50 metros

∙ Relógio diário com hora, data e alarme

Relógio desportivo para nadadores

Swim®

Modelos disponíveis

5



fe-  nix® 3 
fe-  nix® 3 - Safira

fe-  nix® 3 - Performer 
fe-  nix® 3 - Safira Performer 

∙ Perfis predeterminados: corrida, bicicleta, 
natação, triatlo, trail running, esqui, esqui de 
fundo, escalada, caminhadas e muito mais

∙ Natação: monitoriza dados de distância, 
braçadas e piscinas. Treinos (drills) manuais e 
tempo de descanso em piscina

∙ Acelerómetro, altímetro barométrico e bússola 
de 3 eixos

∙ Dados de dinâmica de corrida e dados de 
frequência cardíaca avançados

∙ Funções de navegação: Waypoint/Rotas/
Percursos e função TracBack

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
velocidade/cadência e potência

∙ Monitor de atividade incorporado: passos, 
objetivo, distância, calorias e sono

∙ Compatível com Garmin Connect™ Mobile: 
seguimento em tempo real, download automático 
de treinos, notificações inteligentes, Connect IQ™

∙ Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart

Relógio completo com múltiplos perfis de atividade e monitor 
de atividade  

fe- nix® 3 

Modelos disponíveis
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Série Edge®



Edge®  1000. Edge®  1000 Pack. 

∙ Ecrã a cores de 3”, multitátil, compatível com 
luvas

∙ Mapas Garmin Open Cycle com cobertura 
da Europa, compatíveis com navegação e 
planeamento de rotas

∙ Dados de treinos avançados e personalizáveis: 
velocidade, distância, desnível, pulsações, 
cadência, potência

∙ Compatível com segmentos, para competições 
e classificação em tempo real

∙ Compatível com funções online via a app 
Garmin Connect™ Mobile (seguimento em 
tempo real, sincronização automática de 
treinos, tempo)

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
velocidade/cadência, potência, comando à 
distância, Shimano Di2

∙ Conectividade ANT+™ / Bluetooth® Smart/ WiFi

∙ Até 15 horas de bateria

Conectividade em tempo real e ecrã de 3”

Edge® 1000

Modelos disponíveis



Edge® 810. Edge®  810 Pack. Edge®  810 Pack + City 
Navigator. 

∙ Ecrã a cores de 2.6”, tátil, compatível com 
luvas.

∙ Dados de treinos avançados e personalizáveis: 
grava cada detalhe das suas saídas: velocidade, 
distância, desnível, pulsações, cadência, 
potência

∙ Funções online via a app Garmin Connect™ 
Mobile: seguimento em tempo real, download 
automático de treinos e segmentos

∙ Até 17 horas de bateria

∙ Compatível com mapas Garmin: Topo ou City 
Navigator

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
velocidade/cadência, potência, comando à 
distância, Shimano Di2

∙ Conectividade ANT+™ / Bluetooth® Smart

Treinos completos e com conectividade em tempo real

Edge® 810

Modelos disponíveis

 



Edge®  520. Edge®  520 Pack. 

∙ Ecrã a cores de 2.2”

∙ Dados de treinos avançados e personalizáveis: 
velocidade, distância, desnível, pulsações, 
cadência, potência*

∙ Conectividade Bluetooth® Smart para 
desfrutar das funções online via app Garmin 
Connect™  Mobile

∙ Compatível com segmentos, para competições 
e classificação em tempo real 

∙ Virtual Partner para competir contra um ritmo 
pré-estabelecido ou outra atividade  

∙ Até 20 horas de bateria 

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro,  
velocidade/cadência, potência, comando à 
distância, Shimano Di2 e Varia

O novo ciclocomputador orientado para o rendimento e 
compatibilidade com segmentos de Strava

Edge® 520

Modelos disponíveis
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Edge®  500. Edge®  500 - neutro. Edge®  500 Pack - vermelho.

∙ Ecrã de 2”

∙ Dados de treinos avançados: velocidade, 
distância, desnível, pulsações, cadência, 
potência*

∙ Campos de dados personalizáveis: 2 páginas e 
até 16 campos de dados

∙ Função Virtual Partner 

∙ Alertas personalizáveis: velocidade, tempo, 
distância e mais

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
velocidade/cadência, potência

∙ Compatível Garmin Connect™ 

∙ Até 18 horas de bateria

Treino profissional para todos os ciclistas

Edge® 500

Modelos disponíveis

 



Edge®  20.
Edge®  25.

Edge®  25 PACK.

∙ Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o 
quão longe, quão rápido e onde foi  

∙ Simples de utilizar, pressione um botão e 
comece a pedalar 

∙ Encontre o seu caminho:  o seu edge®  grava 
o percurso desde o ponto de início e ajuda-o ao 
encontrar o caminho de volta

∙ Virtual Partner para competir contra um ritmo 
pré-estabelecido

∙ Analise cada treino e partilhe os seus 
progressos em Garmin Connect™  

∙ Até 8 horas de bateria

El edge® 25 adiciona 

∙ Compatibilidade ANT+: pulsímetro, velocidade/
cadência e Varia

∙ Conectividade e Bluetooth® Smart para fazer 
upload dos seus treinos sem ser necessário 
ligá-lo ao computador e receber notificações 
inteligentes (chamadas e SMS)

O ciclocomputador mais pequeno do mundo

Edge® 20/25

Modelos disponíveis

NOVO
2015



Edge®  Explore 1000. 

∙ Ecrã a cores de 3”, tátil, compatível com luvas

∙ Recetor GPS de alta sensibilidade: grava o 
quão longe, quão rápido e onde foi  

∙ Mapas Garmin Open Cycle com cobertura da 
Europa, para funções de navegação avançadas 
e planeamento de rotas.

∙ Simples de utilizar, a sua interface simples 
permite-lhe aceder a toda a informação de 
forma intuitiva

∙ Conectividade Bluetooth® Smart para desfrutar 
das funções online 

. Deteção de acidentes: permite mandar 
automaticamente um sms à sua pessoa de 
contacto em caso de acidente

∙ Compatível com os produtos da gama Varia

∙ Analise cada treino e partilhe os seus 
progressos em Garmin Connect™    

∙ Até 15 horas de bateria

∙ Altímetro barométrico

∙ Compatível com pulsímetro edge®  

Navegue e descubra com toda a segurança

Edge® Explore 

Modelos disponíveis
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Edge®  Touring. Edge®  Touring Plus. 

∙ Ecrã tátil a cores de 2.6”, compatível com luvas.

∙ Mapas Garmin Open Cycle com cobertura 
da Europa, compatíveis com navegação e 
planeamento de rotas

∙ Simples de utilizar, a sua interface simples 
permite aceder a toda a informação de maneira 
intuitiva 

∙ Compatível Garmin Connect™  

∙ Até 15 horas de bateria

∙ Altímetro barométrico (só na versão Plus)

∙ Compatível com pulsímetro (só na versão Plus)

Navegue à sua maneira

Edge® Touring e      
Touring Plus

Modelos disponíveis
 



Radar Varia (RTL) 
Radar varia (Pack RDU + RDL)

Luzes Varia
Luz frontal 
Luz traseira 
Pack Luz frontal + traseira

Radar de visão traseira
. O radar permite-lhe detetar e controlar a 
distância a que se encontram os veículos atrás 
de si até uma distância de 140m. 

. Visualize os automóveis na unidade principal 
via luzes LED ou diretamente no ecrã do seu 
edge compatível 

. Indica-lhe o número de automóveis e o seu 
nível de perigo

. Função de luz traseira

. Conectividade ANT+ 

Luzes inteligentes para bicicleta  Varia™

. As luzes inteligentes Varia da Garmin ajudam 
a criar um ambiente mais seguro ao andar de 
bicicleta

. A luz adapta-se às diferentes condições de luz 
e à velocidade da bicicleta ao emparelhar com 
o seu Edge compatível  

. Orientação automática do foco: quando a 
velocidade aumenta, a luz frontal ilumina mais 
longe de forma automática até onde mais se 
necessita 

. O sensor de UV integrado no edge® 1000 
permite aumentar ou diminuir a intensidade 
da luz  automaticamente em função da luz 
ambiente

A sua segurança antes de tudo

Varia™ 
Radar e Luzes 

Modelos disponíveis
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Vector®2. (Pedaleira espessura 15mm)
Vector®2. (Pedaleira espessura 18mm)

Vector® S2. (Pedaleira espessura 15mm)
Vector® S2. (Pedaleira espessura 18mm)

Disponível em 2 modelos:  vector S com um só 
sensor no pedal esquerdo ou Vector® com duplo 
sensor. Compatível com a maioria dos braços 
da pedaleira do mercado. Vector® adapta-se a 
qualquer bicicleta. 

Com Vector poderá obter dados de: 

∙ Fase de potência 

∙ Plataforma de compensação

∙ Equilíbrio perna esquerda/direita (Vector®)

∙ Potência

∙ Training Stress Score™

∙ Normalized Power™

∙ Intensity Factor™

∙ Potência total en watts

∙ Total de quilojoules

∙ Zonas de potência

∙ Eficácia do par (Vector®)

∙ Uniformidade da pedalada (Vector®)

Controle a sua potência com a máxima precisão, com Vector®

Vector®2/Vector® S2

Modelos disponíveis



Bácula Index Preta
Bácula Index Branca

. O complemento ideal para conseguir atingir 
os seus objetivos e um estilo de vida mais 
saudável

. Obtenha dados físicos completos: Peso, índice 
de massa corporal, percentagem de massa e 
água, massa óssea e muscular

. Compatível WiFi, ANT+ e Bluetooth para 
transferir dados para dispositivos Garmin 
compatíveis, Smartphone ou redes WiFi 
selecionadas

. Multiutilizador: Sincronização automática com 
até 10 contas de Garmin Connect 

. Visualize toda a informação em Garmin 
Connect e planeie os seus objetivos

 A sua balança inteligente

Index

Modelos disponíveis
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Virb® X. Virb® XE. 

∙ Ecrã de 1”

∙ Design robusto e resistente à água: 50m 
sem necessidade de carcaça

∙ Grava vídeo em full HD e fotos até 12MP

∙ Modos de gravação avançados: económico, 
Slow motion e time laps.

∙ Bateria de longa duração: até 3 horas de 
gravação

∙ GPS de alta sensibilidade para geolocalizar fotos 
e vídeo e gravar tracks de cada vídeo

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos

∙ Compatível com sensores ANT+™: pulsímetro, 
sensor de velocidade/cadência, Temp, vector

∙ Botão dedicado para fotos

∙ Compatível Bluetooth® Smart para conectar com 
o seu Smartphone

∙ Compatível Bluetooth® Áudio, para gravar som 
de microfones sem fios

∙ Compatível Motion Metrix: edite os seus vídeos 
com dados de GPS, sensores integrados e 
sensores opcionais

∙ Estabilizador EIS (Virb® XE)

∙ Parâmetros avançados para fotografia: balanço 
de brancos, contraste e muito mais (Virb® XE)

Dê nova vida a cada corrida

Virb® X

Modelos disponíveis
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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. 

Combinado com a APP MyFitnessPal, Garmin 
Connect™ irá facilitar-lhe o cálculo preciso das 
calorias ingeridas (mediante um preciso controlo 
da sua dieta) e queimadas (graças aos resultados 
da sua pulseira ou outro dispositivo compatível 
Garmin).

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 o 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. 

Analise e partilhe os seus treinos

Garmin Connect® 
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