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Garmin lança relógio de navegação epix™ 

 
 

 O ecrã tátil de alta resolução de 1,4 polegadas dá acesso a todo o tipo de 
informação. Basta arrastar o dedo no ecrã para navegar no mapa recreativo da 
Europa que vem pré-carregado 
 

 Oferece uma capacidade de armazenamento de 8 GB para carregamento de 
outros mapas compatíveis  

 

 Integra sensores de calibração automática que fornecem informações relevantes 
em tempo real (altímetro, barómetro e bússola de 3 eixos)  

 
 

 
Lisboa, 21 de abril de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite* lançou 
o epix™, um relógio de pulso com mapeamento GPS/GLONASS, que disponibiliza um 
ecrã tátil a cores e traz consigo um conjunto de funcionalidades inteligentes e aplicações 
de personalização que ajusta o dispositivo às necessidades reais, aos gostos e ao estilo de 
vida do utilizador. Diretamente no pulso, tem não só acesso imediato a informação de 
navegação importante e relevante para todo o tipo de atividades ao ar livre, mas também a 
funcionalidades e aplicações de fitness da Garmin. 
 
 
O ecrã tátil a cores de alta resolução oferece uma qualidade de visualização perfeita de 
todos os mapas, incluindo acesso aos mais pequenos detalhes. Os sensores de calibração 
automática disponibilizam informações relevantes em tempo real: a bússola eletrónica de 3 
eixos e o altímetro integrado fornecem todos os dados importantes para controlar descidas 
e subidas e o rumo traçado, e o barómetro regista e prevê mudanças climatéricas através 
da apresentação de tendências de curto prazo na pressão atmosférica.  

 
Este dispositivo de navegação traz consigo um mapa recreativo da Europa para 44 países 
que inclui a rede de estradas, florestas (não transitáveis), contornos do terreno, informação 
de elevação, lagos e pontos de interesse. No entanto, este aparelho disponibiliza 8 GB de 
memória para poder adicionar e interagir com soluções adicionais de mapeamento 
compatíveis, como por exemplo os mapas TOPO Light, TOPO PRO, City Navigator® e 
BlueChart® g2. O epix™ oferece ainda uma subscrição gratuita de um ano de imagens de 
satélite BirdsEye que dão acesso a uma representação real do espaço exterior. 

 
Onde quer que esteja, o acesso aos dados está garantido. A revolucionária Antena EXO 
de aço inoxidável, combinada com receção GPS e GLONASS, reforça a intensidade do 
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sinal. O epix™ utiliza ainda o HotFix® para aceder aos satélites GPS e GLONASS e 
garantir um posicionamento visual mais rápido do que aquele conseguido com um 
tradicional GPS. Com a localização definida, o utilizador terá acesso a um menu completo 
de funcionalidades de navegação, incluindo um registo de trajeto ou trajeto avançado, 
TracBack®, pontos de passagem e navegação coordenada, Sight'n Go e criação de rotas 
ativas. 

 
Para além das funcionalidades de navegação, este relógio oferece também as aplicações 
e funcionalidades de fitness da Garmin que monitorizam e otimizam os treinos - 
https://apps.garmin.com/pt-PT/. 

 
Para garantir um acompanhamento todo-o-terreno, o epix™ foi concebido para suportar as 
condições mais duras. Exibe um design robusto, inclui uma lente de vidro mineral, 
superfícies com revestimento de PVD resistentes e é resistente à água (50 metros). 

 
O utilizador tem ainda assegurada a comunicação constante e o controlo total sobre a vida 
pessoal e profissional, mesmo nos momentos de maior diversão. O epix™ pode ser 
emparelhado com um dispositivo Bluetooth® compatível** para receber todas as 
notificações e alertas referentes a mensagens de texto, de correio eletrónico, eventos, 
entre outras coisas. Para ajustar este equipamento às necessidades e estilo de vida de 
cada utilizador, o relógio utiliza a plataforma Connect IQ que permite o download de 
aplicações, widgets, campos de dados e mostradores diferentes que tornam o smartwatch 
da Garmin mais personalizado. 

 
“O novo epix™ junta a conveniência, o conforto e a simplicidade de utilização de um 
relógio, com a utilidade e fiabilidade oferecida pelas soluções de navegação da 
Garmin”, disse Natália Cabrera, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria. “Este é um 
equipamento completo que foi especialmente concebido para acompanhar 
diariamente o utilizador em todas as suas atividades. Trabalhamos constantemente 
para colocar nas mãos dos nossos clientes as soluções que melhor respondem às 
suas necessidades diárias, e o epix™ é o mais recente resultado deste novo 
compromisso”. 

 
O epix™ está disponível a um preço recomendado de 499 euros.   
Para mais informações sobre o epix™, aceda a https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-
trilhos/wrist-worn/epix-/prod146065.html. 
 
 
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. 
 
** Compatível com iPhone® 4S e posterior e com a maioria dos dispositivos Android™ inteligentes com 
Bluetooth (Android 4.3+ necessário). 
 
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. 
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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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