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No Dia do Pai ponha-se a mexer com a Garmin  

 

 
 

 Para alguém muito especial é de prever que a empresa escolhesse três dos seus 
produtos mais atuais e tecnologicamente inovadores: Garmin vívofit® 2, a nova 
pulseira/monitor de atividade, Garmin fēnix® 3, um relógio multidesporto com 
antena EXO™ com suporte GPS + GLONASS, conectividades várias e 
funcionalidades inteligentes, e o Garmin nüvi® 55LMT, com visualização 
melhorada dos gráficos, leitura mais fácil das informações e mapas gratuitos 
vitalícios. 
 
 
Lisboa, 13 de março de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite*, sugere 3 presentes para o dia do pai, que se celebra a 19 de março, com 
toda a tecnologia e design para uma vida mais saudável, longa e aventureira. E os 
três mais são: Garmin vívofit® 2, a pulseira de Welness, Garmin fēnix® 3, um 
relógio multidesporto com antena EXO™ com suporte GPS + GLONASS, que 
integra vários sensores e funcionalidades inteligentes, e o Garmin nüvi® 55LMT – 
um GPS para automóvel com visualização melhorada dos gráficos, leitura mais fácil 
das informações e com mapas gratuitos vitalícios. 
Porque pai há só um, mas Garmin à medida há vários, a empresa sugere não um, 
mas três equipamentos. Ponha-se a mexer, é tão fácil! 
 
 
 
Acabou-se preguiça...e o sofá por longas horas! 
 
A Garmin vívofit® 2 dá uma preciosa ajuda na evolução 
constante e na superação de todos os objetivos diários. Esta é 
uma prenda especial para alguém muito especial, um novo 
equipamento que oferece uma série de funcionalidades que o 
vão ajudar a reunir a motivação necessária para manter um 
estilo de vida saudável e ativo.  
 
Porquê escolher esta pulseira? 
Porque funciona como um verdadeiro treinador pessoal que 
está presente e trabalha todo o ano, 24/7. Sem dúvida a 
companhia ideal tanto para pais sedentários, para os por a 



PRESS RELEASE 
 

 

 

mexer, como para os verdadeiros atletas que gostam de monitorizar o seu dia-a-dia. 
Os pais podem agora receber alertas sonoros sempre que está na hora de se 
movimentarem, ou quando permanecem muito tempo inativos. Por exemplo, sempre 
que este equipamento registar mais do que uma hora de inatividade, exibirá no ecrã 
uma barra de movimento vermelha e emitirá um ligeiro som que avisa que está há 
demasiado tempo sentado. Assim, neste dia especial, a Garmin convida a passear! 
A Garmin vívofit® 2 está disponível com braceletes substituíveis (grande e 
pequena) que podem ser compradas como acessórios opcionais em múltiplas cores: 
azul, verde, cinzento, lilás, preto, vermelho, roxo, entre outras. 
O preço recomendado de venda ao público da Garmin vívofit® 2 é de 129 euros 
(IVA incluído), e de 159 euros (IVA incluído) para a versão Garmin vívofit® 2 (com 
pulsímetro standard). 
 
 
A melhor companhia para uma aventura a dois? O seu pai! 
 
O fēnix® 3 é um surpreendente relógio multidesporto com GPS e funcionalidades 
inteligentes, potenciando assim a conectividade e ainda permite ser personalizado. 
Ideal para os pais mais aventureiros e exigentes! 
 
Porquê escolher o fēnix® 3? 
Porque além do seu ecrã a cores e de um design muito fino e elegante, este 
dispositivo avançado dispõe de surpreendentes funcionalidades para a prática de 
um grande conjunto de atividades, desde trail running a ciclismo, passando por 
esqui, natação ou caminhadas. É só escolher e pôr-se a mexer! 
 
A inovadora antena EXO™ com suporte para GPS e GLONASS oferece 
informações rápidas e precisas sobre a posição do utilizador, mesmo em ambientes 
mais exigentes. Conta ainda com altímetro barométrico e bússola de três eixos 
que indica a direção mesmo quando o utilizador está parado e com o dispositivo 
inclinado. Planeie excursões, crie e siga as rotas e assinale os pontos de 
passagem ou de interesse, como a localização do veículo, refúgios ou pontos com 
vistas panorâmicas. Com a opção TracBack®, tem ainda acesso rápido ao caminho 
de retorno para chegar sem contratempos ao ponto de início e não se perder. 

 
 
Porque pai há só um, o fēnix® 3 é um aliado para a 
saúde e boa forma, mesmo durante o sono, 
monitorizando a qualidade do mesmo.  
 
O fēnix® 3 incorpora sofisticadas informações do relógio de 
corrida Garmin relativamente à sua forma de corrida, 
indicando várias métricas. Quando utilizado com o monitor 
cardíaco HRM-Run¹, o fēnix® 3 indica a sua cadência, 
oscilação vertical e tempo de contacto com o solo. Estas 
métricas designam-se "dinâmica de corrida" e têm impacto 
sobre a sua economia de corrida. 

 
 
O fēnix® 3 não se destina apenas a corrida ao ar livre; os conjuntos de funções 
especiais também são úteis para treino de natação e esqui. Tirando partido das 
funções do Garmin Swim™ (para piscina mas também funciona em águas abertas), 
o fēnix® 3 regista a sua distância, ritmo, contagem de braçadas e muito mais. Basta 
dizer ao fēnix® 3 o tamanho da piscina na qual vai nadar e dar início ao seu 
exercício. O modo de esqui coloca a velocidade, a distância, a queda vertical e um 
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contador automático de corrida (com Auto Pause para a linha do ascensor) e muito 
mais ao alcance dos seus dedos. 
 
As diferentes versões do fēnix® 3 já estão disponíveis no mercado: 
PRVP fēnix® 3: 449 euros (IVA incluído) 
PRVP fēnix® 3 + HRM Run (também vendido em separado): 499 euros (IVA 
incluído) 
PRVP fēnix® 3 Safira: 549 euros (IVA incluído) 
PRVP fēnix® 3 Safira + HRM Run: 599 euros (IVA incluído) 
 
 
 
As melhores viagens de automóvel são com o seu pai e com o nüvi® 55LMT 
 

Visualização melhorada dos gráficos, leitura mais 
fácil das informações e novas funcionalidades que 
facilitam a condução, mesmo nas grandes 
cidades. Isto é o que oferece o nüvi® 55LMT da 
Série Essencial. Possui um ecrã nítido de 5” de 
dupla orientação, fornece navegação com 
indicações verbais curva a curva, mapas pré-
carregados, limites de velocidade, assistência de 
faixa de rodagem e mais, a um preço muito 
acessível: 149 euros, IVA incluído. 

 
Passeie em segurança ao volante com a ajuda do sistema de câmaras de 
segurança Cyclops® que garante alertas precisos e relevantes, informando sobre a 
aproximação de zonas com câmaras de segurança fixas, móveis e em semáforos. O 
nüvi® 55LMT oferece ainda atualização gratuita e vitalícia dos mapas, durante toda 
a vida útil do equipamento. 
 
“Neste dia especial escolhemos com rigor três artigos que acreditamos 
fazerem as delícias de qualquer pai. Quisemos juntar tecnologia e design ao 
serviço da saúde e bem estar. Porque pai só há um, queremos que seja feliz 
durante muitos e longos anos”, disse Natália Cabrera, diretora de Marketing da 
Garmin Ibéria.  
 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os 
produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com, https://twitter.com/GarminPortugal e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a 
grande maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos 
mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na 
Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais 
informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 

http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
http://www.garmin.com/newsroom
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Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  
Ltd. e suas atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de 
produtos futuros da empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da 
companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa 
podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, 
mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de 
ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado 
na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras 
que podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data 
em que o comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer 
outra circunstância, a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma 
periódica. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 

Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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