
Mobilidade
GPS Navegação



Na nossa vasta gama de GPS para automóvel, telemóvel, mota e camião, irá encontrar a solução 
que está à procura para chegar ao seu destino com a última tecnologia, de forma fácil, clara e sem 
complicações.

Para automóvel  – Série nüvi® 

Para camião  – Série de- z l™

Para moto – Série zu- mo® 

Aplicações para telemóvel

Na estrada



Gama de introdução, a melhor qualidade ao melhor preço

nüvi® 42 I 52

  Navegação inteligente em ecrã de 4,3” - nüvi® 42.

  Navegação inteligente em ecrã de 5” - nüvi® 52. 

  Ranhura para cartão  microSD.

  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.

  Indicação de vias.

  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View).

  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.

• nüvi® 42IB Cartografia da península Ibérica

• nüvi® 42EU Cartografia da Europa Ocidental

• nüvi® 52IB Cartografia da península Ibérica

• nüvi® 52EU Cartografia da Europa Ocidental

Modelos Disponíveis

Essencial
Ecrã  4.3” Ecrã  5” Mapas 

Espanha
Mapas 

Europeus
Assistência 

de vias
Pontos de 
interesse

Visão de 
cruzamentos

Radares Text-to-
speech

Planificação 
de itinerários 



Gama média, desfrute de um ambiente mais real, com mapas gratuitos 
para toda a vida!

nüvi® 2447LM I 2467LM I 2497LMT

  Navegação inteligente em ecrã de 4,3” 
  Ranhura para cartão  microSD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de vias ativas com instruções por voz.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View & Bird’s Eye).
  Próximos locais. A função próximos lugares indica-lhe informação dos serviços 

    próximos (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc.).
  Traffic Trends.
  Smartphone Link em nüvi® 2467LM e 2497LMT.
  Compatível com FMI.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Planificador de itinerários.

Avançado

• nüvi® 2447LM Cartografia da Europa Ocidental + Mapas gratuitos1

• nüvi® 2467LM Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + Mapas gratuitos1 

• nüvi® 2497LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + Reconhecimento de voz + Mapas gratuitos1 + Informação 
de tráfego gratuita2

Modelos Disponíveis

LM LMT

Ecrã  4,3” Mapas 
Espanha

Mapas 
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de vias

Ativação 
por voz

Visão de 
cruzamentos

Faixa ativaPontos de 
interesse

Planificação 
de 

itinerários 

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Smartphonelink LM Próximos 
locais

Traffic TrendsLMT



Gama média, com ecrã de 5” e ambiente mais real
nüvi® 2547LM I 2567LM I 2597LMT

  Gama média, com ecrã de 5” e ambiente mais real
  Ranhura para cartão microSD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de vias ativas com instruções por voz.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View & Bird’s Eye).
  Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos serviços próximos  

    (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc.).
  Traffic Trends.
  Smartphone Link em nüvi® 2467LM e 2497LMT.
  Compatível com FMI.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Planificador de itinerários.

Avançado

• nüvi® 2547LM Cartografia da Europa Ocidental + Mapas gratuitos1

• nüvi® 2567LM Cartografía de Europa Occidental + Bluetooth® + Mapas gratuitos1

• nüvi® 2597LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth®+  Reconhecimento de voz+ Mapas gratuitos1 + 
Informação de tráfego gratuita2

Modelos Disponíveis

LM LMT

Ecrã  5” Mapas 
Espanha

Mapas 
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de vias

Ativação 
por voz

Visão de 
cruzamentos

Faixa ativaPontos de 
interesse

Planificação 
de 

itinerários 

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Smartphonelink LM Próximos 
locais

Traffic TrendsLMT



Gama alta, ecrã de 7” e mapas grátis para toda a vida!
nüvi® 2797LMT

  Navegação inteligente em ecrã de 7” 
  Ranhura para cartão  microSD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de vias ativas com instruções por voz.
  Reconhecimento de voz.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View e Bird’s Eye).
  Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos serviços próximos  

   (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc.).
  Smartphone Link.
  Compatível com FMI.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Planificador de itinerários.

Premium

• nüvi® 2797LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + Reconhecimento de voz+ Mapas gratuitos1 + 
Informação de tráfego gratuita2

Modelos Disponíveis

LMT

Faixa ativa Planificação 
de 

itinerários 

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Smartphonelink Próximos 
locais

Traffic TrendsLMT

Ecrã  7” Mapas 
Espanha

Mapas 
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de vias

Ativação 
por voz

Visão de 
cruzamentos

Pontos de 
interesse



Gama alta, design premiado e com mapas gratuitos para toda a vida!
nüvi® 3597LMT

  Navegação inteligente em ecrã multitáctil de vidro de 5”
  Ranhura para cartão microSD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de carris ativos com instruções por voz.
  Reconhecimento de voz.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View e Bird’s Eye).
  Próximos locais. A função próximos locais faculta a informação dos serviços próximos  

    (restaurantes, estações de serviço, hospitais, etc.).
  Smartphone Link.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Planificador de itinerários.
  Terreno e edifícios em 3D.
  Acelerómetro.
  Zoom-in e Zoom-out.

Premium

• nüvi® 3597LMT Cartografía de Europa + Bluetooth® + Reconhecimento de voz+ Acelerómetro + 3D + Mapas gratuitos1 
+ Informação de tráfego gratuita2

Modelos Disponíveis

LMT

Ecrã  5” Bluetooth® ecoRoute™Mapas 
Europeus

Assistência 
de vias

Ativação 
por voz

Pontos de 
interesse

Visão de 
cruzamentos

Planificação 
de 

itinerários 

Faixa ativa

Radares Text-to-Speech Alertas 
Tráfego

Mapas 3D AcelerometroPróximos 
locais

Smartphonelink Traffic TrendsLMT

Prémio de Design
Reddot Design 

Award
(menção honrosa

2013)



O GPS para os transportadores
de-  zl™ 560LMT I 760LMT

  Navegação inteligente em ecrã de 5” no dezl™ 560LMT ou em ecrã de 7” no dezl™ 760.
  Ranhura para cartão microSD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Indicação de vias ativas com instruções por voz em dezl™ 760LMT.
  Reconhecimento de voz no dezl™ 760LMT.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View) em dézl™  560LMT.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View & Bird’s Eye) em dézlTM 760LMT.
  Smartphone Link em dézlTM 760LMT.
  Compatível com FMI.
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Entrada de vídeo.
  Câmara traseira opcional.
  Grande suporte anti-vibrações.
  Configurador do tipo de camião: altura, largura, comprimento, peso, materiais perigosos.
  Restrições para camião na estrada.
  Pontos de interesse para camião.

Premium

• de-
  
zl™560LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + Mapas gratuitos1 + Informação de tráfego gratuita2

• de-
  
zl™ 760LMT Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + Reconhecimento de voz + Mapas gratuitos1 + Informação 

de tráfego gratuita2

Modelos Disponíveis

LMT

Ecrã  5” Ecrã  7” Mapas 
Europeus

Bluetooth® ecoRoute™ Assistência 
de vias

Ativação 
por voz

Visão de 
cruzamentos

Pontos de 
interesse

Planificação 
de 

itinerários 

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfego

Câmara 
opcional

Smartphonelink LMT Traffic 
Trends

Software para 
camião



Gama alta, para motoristas
zu-  mo® 340LM I 350LM I 390LM

  Navegação inteligente em ecrã de 4,3” .
  Ranhura para cartão  microSD.
  Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos.
  Visor de cruzamentos (Photo Real Junction View).
  Bluetooth® para capacete e telefone no zumo® 660LM e para capacete no zumo® 340LM e 350LM.
  Compatível com cabo TMC para a recepção da informação do tráfego.
  Traffic Trends
  Text-to-Speech, indica as ruas pelo seu nome.
  Função Onde estou?
  Manuseável com luvas.
  Compatível com cartografia topo (Rutas).
  Poder visualizar e partilhar um track em zumo® 390LM.
  Track back, volta ao ponto de partida sem necessidade de voltar a criar o track ou itinerário.
  Bússola.
  Historial de serviço.

Avançado

• zu-
  
mo® 340LM Cartografía de Europa occidental + Bluetooth® + Mapas gratuitos1

• zu-
  
mo® 350LM Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + Mapas gratuitos1

• zu-
  
mo® 390LM Cartografia da Europa completa + Bluetooth® + MP3 + Compatibilidad TPMS + Mapas gratuito1

Modelos Disponíveis

LM

Ecrã  4,3” Bluetooth® ecoRoute™Mapas 
Europeus

MP3-MP4 Assistência 
de vias

Pontos de 
interesse

Visão de 
cruzamentos

Planificação 
de 

itinerários 

Radares Text-to-Speech

Mapas 3D

LM Traffic Trends

ipx7



Localize o que mais gosta

GTU™ 10 Tracker

  Localizador que combina um GPS de alta sensibilidade com um  serviço de rastreio 
baseado na Web, ideal para vigiar pessoas, mascotes de tamanho médio, veículos 
e objetos de valor.

  Pequeno, leve e resistente à água (segundo a norma IPX7).
  1 ano de rastreio standard incluído.
  Configura até 10 geofences e recebe uma notificação por mensagem de texto ou 

correio eletrónico ao entrar ou sair dele.
  Possibilidade de visualizar a posição do dispositivo em myGarmin ou através da 

aplicação para Smartphone (Iphone ou Android). Opção para controlar múltiplos 
dispositivos.

  Configuração personalizável do dispositivo, incluídas as notificações de bateria 
descarregada/desligada.

  Subscrição de rastreio standard. Até 10 pontos do historial de rastreio em 24 horas.
  Subscrição de rastreio deluxe. Até 20.000 pontos do historial de rastreio em 7 dias.
  Sem contratos, nem taxas de ativação.

GTU™ 10
ipx7



SmartphoneLink

O SmartphoneLink é um serviço da Garmin disponível para os equipamentos (nüvi® 2467LM, 2497LMT, 
2567LM, 2597LMT, 2797LMT, 3597LMT e dezl 760LMT), que permite incorporar no seu navegador 
infinitas possibilidades mediante Bluetooth® entre o seu GPS Garmin e um Smartphone Android permite 
a descarga de aplicações gratuitas, como por exemplo:

Estacionamento e destino
Regista automaticamente onde estacionou e o seu destino atual.

Tempo
Pretende saber que tempo fará para onde vai? E as previsões para os próximos dias? O Smartphone 
link permite-lhe ver diretamente no seu GPS.

Tracker
Quer dizer aos seus amigos onde está? Com um simples clique poderá fazê-lo e poderão segui-lo ao 
longo do seu trajeto, na rede social (facebook, twitter, etc.) ou no correio eletrónico que escolher.

Mapa
Pode procurar um ponto de interesse e/ou direção a partir do mapa do seu smartphone (google 
maps, etc.) e enviar a localização para o seu GPS Garmin.
Além disso, por muito pouco dinheiro, poderá ter a seguinte informação adicional e em tempo real:
LIVE TRAFFIC, RADARES e TEMPO AVANÇADO.

Descarregue gratuitamente em Google Play Store e obtenha de forma 
fácil mais informação para as suas viagens!



O nüMaps Guarantee™ oferece-lhe a última 
atualização totalmente gratuita, durante os 90 dias 
seguintes a partir da ativação ou primeira utilização do 
seu GPS.

Se em qualquer momento desejar ter a última atualização 
disponível no seu GPS Garmin, com o nüMaps 
Onetime™ conseguirá. Esta opção substitui os seus 
mapas pela última atualização disponível de ruas, auto-
estradas e pontos de interesse.

Com o nüMaps Lifetime™ a Garmin assegura-lhe 
que terá sempre as últimas atualizações de mapas da 
Europa. Poderá obter todas as atualizações cartográficas 
trimestrais do ano durante a vida útil do seu GPS. A 
Garmin avisa-o através de um correio eletrónico, quando 
cada uma delas estiver disponível para si.

CityXplorer™ 
Os mapas cityXplorer™ oferecem uma visualização 
detalhada das ruas e pontos de interesse da área 
metropolitana das cidades mais importantes.
Saber por onde caminhar, onde apanhar o autocarro, 
metro, comboio e toda a informação sobre o meio de 
transporte e o tempo que demora a chagar ao seu 
destino, permitem-lhe deslocar-se pela cidade como 
se lá vivesse.

Mapas atualizados



Para toda a vida!
Alguns dos nossos GPS incluem:

LT, LM e LMT são as características especiais de alguns modelos nüvi®. Uma vez adquirido, 
só terá que registar o navegador na página ww.garmin.es para poder dispor da informação de 
tráfego e/ou dos mapas atualizados, de forma totalmente gratuita e sem datas de vencimento.

LMT: Lifetime Maps & Traffic
Obtém as atualizações de mapas gratuitas1 e informação 
de tráfego2 durante a vida útil do seu navegador.

LM: Lifetime Maps
Obtém as atualizações de mapas gratuitas1 durante a 
vida útil do seu navegador.

LT: Lifetime Traffic
Obtém informação gratuita de tráfego.



Acessórios



Adaptador de isqueiro BolsaCarregador 220V 

Cabo USB Suporte antideslizante Cartografia online

Visite www.garmin.es para uma lista completa de acessórios disponíveis

Também disponível:
• Cartografia de ruas adicional
• Receptor de tráfego
• Mapas topográficos

• Guias de viagem
• Cabo USB
• Suporte para automóvel adicional

Complemente o seu nüvi®

• Cartografia pré-gravada

• Adaptador de isqueiro

• Guia de consulta

• Suporte de ventosa

• Cabo USB

• Suporte adesivo para o painel

• Base de dados de radares pré-gravada

Acessórios Incluídos*

  * Consoante o modelo



QUADrO COMPArATIVO

MODELO GPS nüvi 42 nüvi 52 nüvi 2447LM nüvi 2467LM

Ecrã 4,3” 4,3” 5” 4,3”

Cartografia pré - instalada Ibéria /Europa Ibéria /Europa Europa Oc. Europa Oc.

Inclui mapas gratuitos para toda a vida • •

nüMaps Garantia 90 dias 90 dias 90 dias 90 dias

Life Traffic 3D (tráfego premium)

TMC informação de tráfego

Visor de cruzamentos photoReal™ junction view • •

Visor de cruzamentos genérico (Junciton View) • • • •

Visor de cruzamentos Bird’s Eye junction view • •

Navegação real • •

TEXT to Speech, indica as ruas pelo seu nome • • • •

Reconhecimento de voz

Indicador de via • • • •

Indicador de via ativa • •

Indicador de via ativa com instruções por voz • •

Radares • • • •

Indicador do limite de velocidade • • • •

Bluetooth® •

Bluetooth® SmartphoneLink •

Alertas de tráfego por voz

Edifícios em 3D

Terrenos em 3D

ecoRoute™ • •

Compatível com ecoRoute™ HD • •

trafficTrends™ • •

Compatível com FMI • •

Acelerómetro (horizontal/vertical)

Busca de coordenadas • • • •

Próximos lugares • •

Função Onde estou? • • • •

Relógio Mundial



nüvi 2497LMT nüvi 2547LM nüvi 2567LM nüvi 2597LMT nüvi 2797LMT nüvi 3597LMT

4,3” 5” 5” 5” 7” 7”

Europa Completa Europa Oc. Europa Oc. Europa Completa Europa Completa Europa Completa

• • • • • •

90 dias 90 dias 90 dias 90 dias 90 días 90 días

• • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •

•

•

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

•

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •



MODELO GPS de
-
  zl 560LT de

-
  zl 760LMT

Ecrã 5” 5”

Cartografia pré-instalada Europa Completa Europa Completa

Inclui mapas gratuitos para toda a vida • •

nüMaps Garantia 90 días 90 días

Life Traffic 3D (tráfego premium) • •

TMC informação de tráfego • •

Visor de cruzamentos photoReal™ junction view •

Visor de cruzamentos genérico (Junciton View) • •

Visor de cruzamentos Bird’s Eye junction view •

Navegação real 

TEXT to Speech, indica as ruas pelo seu nome • •

Reconhecimento de voz •

Indicador de via • •

Indicador de via ativa •

Indicador de via ativa com instruções por voz

Radares • •

Indicador do limite de velocidade • •

Bluetooth® • •

Bluetooth® SmartphoneLink • •

Alertas de tráfego por voz • •

Edifícios em 3D

Terrenos em 3D

ecoRoute™ Só em perfil automóvel

Compatível com ecoRoute™ HD

trafficTrends™

Compatível com FMI • •

Pontos de interesse para camião • •

Evitar zona ambiental •

Perfil de camião: Peso bruto, comprimento, nº reboques, largura, altura, 
peso por eixo

• •

Perfil veículo recreativo • •

Perfil automóvel • •

Alertas de berma e restrições de cidades específicas •



MODELO GPS zu-  mo 340LM zu-  mo 350LM zu-  mo 390LM

Ecrã 3,5” 4,3” 4,3”

Cartografia pré-instalada Europa Oc. Europa Completa Europa Completa

Inclui mapas gratuitos para toda a vida • • •

nüMaps Garantia 90 dias 90 dias 90 dias

Life Traffic 3D (tráfego premium)

TMC informação de tráfego • • •

Visor de cruzamentos photoReal™ junction view • • •

Visor de cruzamentos genérico (Junciton View) • • •

Visor de cruzamentos Bird’s Eye junction view

Navegação real 

TEXT to Speech, indica as ruas pelo seu nome • • •

Reconhecimento de voz

Indicador de via  • • •

Indicador de via ativa

Indicador de via ativa com instruções por voz

Radares • • •

Indicador do limite de velocidade • • •

Bluetooth® no capacete no capacete 
no capacete e 

telefone

Historial de serviço • • •

Track back • • •

Bússola • • •

Resistente à água IPX 7 • • •

Compatível com Topografia • • •

1  MAPAS GRATUITOS . O Lifetime Maps dá-lhe direito a receber 
atualizações de mapas, quando e sempre que a Garmin disponha 
das mesmas, durante a vida útil do seu equipamento ou enquanto 
a Garmin continuar a receber dados de mapas do fornecedor, 
conforme o que ocorrer primeiro.

2  TRÁFEGO . É ampliado o Tráfego para toda a vida durante a vida 
útil do seu receptor de tráfego da Garmin ou enquanto a Garmin 
receber dados de tráfego do seu fornecedor.

nüMaps . A subscrição por toda a vida de nüMaps dá-lhe direito 
a receber várias atualizações de dados de mapas, quando essas 
atualizações estiverem disponíveis no sítio Web da Garmin, para este 
produto específico da Garmin, durante a vida útil do produto, ou até 
a Garmin deixar de receber dados de mapas do seu fornecedor.

VIDA ÚTIL .  Refere-se ao período durante o qual o equipamento 
tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os dados de 
tráfego atuais e pode funcionar conforme previsto sem importantes 
reparações. Os dados de tráfego não estão disponíveis em todas 
as zonas.

PLANO DE DADOS . No caso de existir, poderá ser cobrado o plano 
de dados. Contate o seu fornecedor de serviços móveis para receber 
mais informação sobre o seu plano de dados e as tarifas de roaming. 
Este serviço requer subscrição.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO. A Garmin considera que o GPS foi  utilizado 
a partir do momento em que o aparelho determinou uma posição 
fixa e que foi registada uma velocidade de deslocação (mínimo 
20km/h).

BLUETOOTH® . A marca e o logótipo Bluetooth são propriedade da 
Bluetooth SIG Inc. e a sua utilização pela Garmin é sob licença.

NOTAS



©2013 Garmin Ltd. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

w w w.ga rmin .p t

Líder mundial em navegação por satélite

Garmin Iberia, S.A.U.
Riera Montalegre, 50
08916 Badalona
Barcelona - España

Tel.(+351) 214447460
Fax: (+351) 214447469
Email: garmin.pt@garmin.com


