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∙ GPS de alta sensibilidade para geolocalização 
de fotografias e vídeo e grava tracks de cada 
vídeo

∙ Ecrã chroma™ a cores de 1”

∙ Design robusto e resistente à água (IPX7)

∙ Grava vídeo em full HD e fotografias até 16MP

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

∙ Bateria de longa duração: até 3 horas de 
gravação

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos

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

Registe todas as suas aventuras em Full HD

Virb® Elite

Virb® Elite
Virb® Elite Verde 

Modelos disponíveis



∙ Ecrã de 1”

∙ Design robusto e resistente à água até 50m 

∙ Grava vídeo em full HD e fotografias até 16MP 
(botão dedicado para fotografias)

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

∙ GPS de alta sensibilidade para geolocalização de 
fotografias e vídeo e grava tracks de cada vídeo

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos

∙ Compatível com sensores ANT+™

∙ Compatível com Bluetooth® Smart e 
Bluetooth® Áudio

∙ Compatível G 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 / XE

Virb® X
Virb® XE 

Modelos disponíveis

 



Approach®



Approach® G7
Approach® G8
Approach® G6 

Approach® G6

∙ Ecrã a cores de 2.6”, tátil, compatível com luvas
∙ Mais de 39.000 campos mundiais 
∙ Informação de distância à zona frontal, central 
e traseira dos greens

∙ Medição de cada tacada e distâncias de 
aproximação layup e dogleg

∙ Visão de Green e posicionamento manual da 
bandeira 

∙ Cartão de pontuação para 4 jogadores
∙ 15 horas de autonomia em modo GPS

Approach® G7 adiciona

∙ Distâncias PlaysLike
∙ Aconselhamento de taco
∙ Notificações inteligentes
∙ Melhor visualização da informação no ecrã 
(números grandes)

∙ Conectividade Bluetooth® 

Approach® G8 adiciona

∙ Ecrã a cores de 3”, multitátil
∙ PinPointer: aponta a direção para a bandeira
∙ Wifi para efetuar o upload de cada jogo em 
Garmin Connect Golf de forma automática

Precisão, aconselhamento e visão de jogo

Approach® G6, G7
e G8

Modelos disponíveis

G7G6 G8



Approach® S5

∙ Ecrã a cores tátil de alta resolução

∙ Informação de distância à zona frontal, 
central e traseira dos greens e distâncias de 
aproximação layup e dogleg

∙ Cartão de pontuação integrado para 1 jogador

∙ Botão dedicado para aceder à vista de Green, 
posição manual da bandeira 

∙ Estatísticas de jogo: seguimento dos fairways 
atingidos, greens in regulation, os putts por 
ronda e a distância de cada tacada

∙ 10 Horas de autonomia em modo GPS e 12 
semanas em modo relógio

∙ Notificações Inteligentes

Approach® S6 adiciona

∙ Funções para melhorar a técnica de jogo: 
TempoTraining, SwingStrength™, Conselhos 
sobre o taco a utilizar

∙ PinPointer: aponta a direção para a bandeira

Veja o jogo de forma diferente

Approach® S5 e S6

Approach® S5

Approach® S6 
Branco / Cinzento e branco / Cinzento e laranja

Modelos disponíveis

 

S6 S5



Approach® S2

∙ Relógio GPS pré-carregado com mais de 
39.000 campos mundiais

∙ Informação de distância à zona frontal, central 
e traseira dos greens

∙ Medição de cada tacada e distâncias de 
aproximação layup e dogleg

∙ Cartão de pontuação para 1 jogador

∙ Transição automática de buraco a buraco

∙ 8 Horas de autonomia em modo GPS e 3 
semanas em modo relógio

Approach® S4 adiciona

∙ Ecrã tátil monocromático invertível

∙ Botão dedicado para aceder à vista de Green

∙ 10 horas de autonomia em modo GPS e 6 
semanas em modo relógio

∙ Notificações inteligentes

Tudo o que necessita para jogar golfe, no seu pulso

Approach® S2 e S4

Approach® S2 
Preto e vermelho / Violeta e branco / Branco

Approach® S4 
Branco / Preto

Modelos disponíveis

S4S2





Outdoor



Monterra® 

∙ Ecrã TFT multitátil de 4”, visível sob qualquer 
condição de luz

∙ Sistema operativo Android™ 4.0 com acesso a 
Google Play™

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS 
com tecnologia HotFix®

∙ Conectividade: WiFi, Bluetooth® 4.0, ANT+™

∙ Câmara de fotos de 8MP com auto foco e 
geolocalização, LED flash/lanterna e gravação 
de vídeo em HD a 1080p

∙ Sensores integrados: Bússola de 3 eixos com 
acelerómetro, altímetro barométrico

∙ Sistema de bateria dupla – Pack de baterias 
recarregáveis de iões de lítio (incluído) ou 
pilhas AA

∙ 6 GB de memória interna e leitor de cartões 
microSD para instalar mapas

∙ Robusto e resistente à água (IPX7)

∙ Topo Europeu (1:100000) pré-instalado

O primeiro GPS de Outdoor com sistema operativo Android™

Monterra®

Modelos disponíveis

 



∙ Ecrã TFT de 4” 

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS e GLONASS  

∙ Sistema de bateria dupla: até 16 horas de 
autonomia com baterias recarregáveis ou 22 
horas com pilhas tradicionais  

∙ Sensores integrados: Bússola de 3 eixos e 
altímetro barométrico

. Base de dados Geocaching®  pré-instalada  

∙ 8GB de memória interna e leitor de cartões 
microSD  

∙ Conectividade ANT+ para transferir dados 
entre equipamentos compatíveis Garmin

∙ Robusto e resistente à água (IPX7)

Montana® 680 adiciona
∙ Câmara de 8 MP

Montana® 680T adiciona
∙ Topo Europeu (1:100000) pré-instalado

O parceiro ideal para todo-o-terreno

Montana® 

610/680/680T

Montana® 610.
Montana® 680.
Montana® 680T. 

Modelos disponíveis
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∙ Ecrã capacitivo de 3”, visível sob qualquer 
condição de luz

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS

∙ Transmissão de dados via ANT+™, Bluetooth® 
ou Bluetooth® Smart

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos

∙ Sistema de bateria dupla. Obtenha até 16 
horas de autonomia com pilhas tradicionais

∙ Robusto e resistente à água (IPX7)

∙ Topo Europeu (1:100000) pré-instalado (T)

∙ Câmara de 8MP com flash e pack de bateria 
recarregável de iões de lítio (650/ 650T)

Completo GPS multifunções com ecrã tátil

Oregon®

Oregon® 600
Oregon® 600t

Oregon® 650
Oregon® 650t 

Modelos disponíveis

600 650



∙ Ecrã a cores de 2.6” visível sob qualquer 
condição de luz

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS 
com antena quad helix e tecnologia HotFix

∙ Base de dados Geocaching® pré-instalada

∙ 3 GB de memória interna e leitor de cartões 
micro SD

∙ Até 16 horas de autonomia

∙ Resistente à água (IPX7)

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos (64s)

∙ Conectividade sem fios, ANT+™ e Bluetooth® – 
(funções online; notificações inteligentes) (64s)

∙ 1 ano de subscrição de imagens de satélite 
“birdseye satellite”

∙ Topo Europeu (1:100000) pré-instalado (64st)

O bestseller agora com a melhor tecnologia

GPSMAP®

GPSMAP® 64
GPSMAP® 64S
GPSMAP® 64ST 

Modelos disponíveis

 

650



eTrex® Touch 25 

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS 

∙ Ecrã tátil a cores de 2.6“

∙ 8 GB de memória interna e leitor de cartões 
micro SD

∙ Menu intuitivo com diferentes perfis pré-
estabelecidos e personalizáveis

. Cartografia Garmin TopoActive com cobertura 
da Europa 

. Base de dados Geocaching® (250 000 cachés)

. Bússola de 3 eixos

 eTrex® 35 Touch adiciona

. Notificações inteligentes 

. Altímetro barométrico

. Conectividade ANT+ para adicionar sensores 
externos

O dispositivo de outdoor polivalente, conectado e com mapas 
da Europa

eTrex® touch 25/35 

eTrex® Touch 25.
eTrex® Touch 35.

Modelos disponíveis
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∙ Ecrã monocromático de 2.2“

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS/GLONASS e 
tecnologia HotFix

∙ Até 25 horas de autonomia

∙ Resistente à água (IPX7)

∙ Ecrã a cores de 2.2“ (20X/30X)

∙ 4.0 GB de memória interna (20X/30X)

∙ Leitor de cartões microSD (20X/30X)

∙ Ecrã melhorado 240x320 pixéis (20X/30X)

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos 
(30X)

∙ Conectividade ANT+™ para partilhar dados 
com equipamentos compatíveis (30X)

A gama de GPS mais compacta 

Série etrex®

eTrex® 10 
eTrex® 20X
eTrex® 30X 

Modelos disponíveis

20 3010



TactixTM 

∙ Relógio GPS robusto e inspirado em operações 
táticas

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

∙ Dados de Fitness: ritmo, distância, auto 
pause, virtual partner, modo bicicleta e treinos 
personalizados 

∙ Alertas 

∙ Resistente à água até 50m 

∙ Sensor de temperatura, altímetro barométrico e 
bússola de 3 eixos 

∙ Conectividade ANT+ para adicionar sensores 
externos 

∙ Funções online: Notificações inteligentes, 
seguimento em tempo real 

∙ Compatível com Basecamp Mobile

∙ Perfis de atividade personalizáveis 

∙ Função Jumpmaster para saltos de paraquedas

Elegante relógio GPS inspirado em operações táticas

Tactix™

Modelos disponíveis

 

5



∙ Perfis predeterminados: 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/Tracks 
e função TracBack 

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

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

∙ Compatível Garmin Connect™ Mobile: 
seguimento em tempo real, download 
automática 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

 

5

fe-  nix® 3 
fe-  nix® 3 - Safira

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



∙ Ecrã a cores tátil

∙ 8gb de memória interna para carregar mapas, 
waypoints e percursos

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

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

∙ Topo Europeu (1:100000) pré-instalado

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

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos 
para informações de altitude e desnível

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

∙ Conectividade WiFi e Bluetooth® Smart 

O primeiro relógio de Outdoor com ecrã tátil e mapas a cores

Epix™

Epix™ 

Modelos disponíveis

5

Foretrex® 301/401



∙ Ecrã monocromático de 2”

∙ Recetor de alta sensibilidade GPS com 
tecnologia HotFix™

∙ Resistente à água (IPX7)

∙ Memória interna: 10 tracks, 20 rotas, 500 
waypoints

∙ Compatível com BaseCamp™

∙ Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos 
(401)

∙ Conectividade ANT+™ para partilhar dados 
com equipamentos compatíveis (401)

∙ 4 Gb de memória interna (401)

GPS para o pulso resistente e versátil

Foretrex® 301/401

Foretrex® 301
Foretrex® 401 

Modelos disponíveis

 



Cartografia





BaseCamp™

Birds Eye™

Aumente o rendimento do seu gps com o novo software de planeamento 
de rotas para cartografia TOPO GPS da Garmin. Com o BaseCamp poderá 
visualizar mapas em 3D, mapas de orientação, planear e gerir itinerários, tracks 
e waypoints, para além de ter uma nova interface com opções de busca mais 
acessíveis.
Descarregue-o gratuitamente a partir da nossa página Web oficial: 
http://www.garmin.com/pt-PT/shop/downloads/basecamp

Utilize o Basecamp na próxima vez que iniciar a sua aventura.
Descarregar a partir de www.garmin.pt, o Basecamp, faculta-lhe o acesso a um 
programa com muitas características atrativas que faz com que a sua aventura 
seja ainda mais divertida e permite-lhe planeá-la e analisá-la.

BaseCamp™ Mobile
A aplicação BaseCamp Mobil permite-lhe complementar um dispositivo 
compatível com a potência do seu smartphone. Gere e partilha de forma 
simples os waypoints, itinerários e tracks que tenha registado no seu GPS. 
Sincroniza de forma simples os dados registados com o seu iPhone® graças à 
tecnologia sem fios Bluetooth® 4.0.

A aplicação pode mostrar a sua aventura em imagens por satélite para 
que possa obter uma visão de pássaro do rasto que seguiu. Para maior 
comodidade, o nome e a descrição podem ser personalizados através do 
teclado QWERTY do seu telefone. Pode ainda visualizar as subidas e descidas 
que realize e a distância total, assim como mensagens que mostram a sua 
velocidade, frequência cardíaca, cadência e temperatura.

Subscrição anual que permite transferir um número ilimitado de imagens por 
satélite de alta resolução em dispositivos compatíveis Garmin, para desfrutar 
de uma autêntica representação dos locais.



O City Navigator® proporciona mapas detalhados das principais 
áreas metropolitanas assim como de algumas zonas rurais. Cada 
cartão contém igualmente os principais pontos de interesse das 
zonas e a capacidade de criar itinerários automaticamente,  o que 
faculta a possibilidade de originar itinerários ponto a ponto através 
do Basecamp®.

Cartografia de RUAS E ESTRADAS: CITY NAVIGATOR®

O BlueChart® apresenta a melhor cartografia da costa exterior e que 
se integra perfeitamente com muitos dos equipamentos portáteis 
da Garmin. Algumas das suas principais características são: fácil 
identificação de zonas de diferentes profundidades, pontos de 
sondagem, ajudas à navegação, portulanos, obstruções, naufrágios, 
zonas de águas pouco profundas.reas restritas e muito mais. 

Cartografia náutica: BLUECHART®

Esta cartografia proporciona informação detalhada do terreno como 
curvas de nível, caminhos, refúgios de montanha, rios, vegetação, etc. 
Consulte no nosso website a ampla gama de mapas topográficos que 
dispomos. 

Cartografia topográfica: TOPO
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