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Garmin apresenta o fēnix® 3, um surpreendente 
relógio desportivo com GPS e funcionalidades 

inteligentes 
 

 
 
 

 Disponível em três opções diferentes, a nova versão do bem-sucedido 
relógio para desporto ao ar livre conta com um ecrã a cores e um 
design mais fino e elegante 
 

 O fēnix® 3 oferece funcionalidades inteligentes, potenciando assim a 
conectividade e permitindo a personalização do equipamento 

 
 
Lisboa, 20 de janeiro de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite, apresenta o fēnix® 3, uma nova geração do bem-sucedido relógio com 
GPS pensado para os mais exigentes desportistas e aventureiros. Com um ecrã 
a cores e um design mais 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. Além de contar com uma inovadora antena EXO™, o fēnix® 3 
incorpora várias funções inteligentes que potenciam a conectividade e permitem 
personalizar o relógio ao gosto de cada utilizador. 
 
Com um ecrã Chroma a cores de alta resolução, o fēnix® 3 tem um novo design 
mais fino e elegante, com detalhes e alta qualidade, como botões e um bisel 
protetor em aço inoxidável. Além disso, os utilizadores podem escolher uma das 
três opções disponíveis: em prata com bracelete vermelha, cinzento com 
bracelete negra ou uma versão premium safira, que conta com bracelete em aço 
inoxidável e cristal safira, ideal para os atletas mais exigentes. 
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Navegação ao ar livre 
 
O fēnix® 3 está equipado com um conjunto de 
ferramentas que o tornam no melhor 
companheiro de alpinistas e aventureiros 
adeptos das atividades ao ar livre. A inovadora 
antena EXO™ com 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.  
Os utilizadores podem também planear excursões, criar e seguir rotas e 
assinalar pontos de passagem ou de interesse, como a localização do veículo, 
refúgios ou pontos com vistas panorâmicas. Com a opção TracBack®, os 
utilizadores têm acesso rápido ao caminho de retorno para chegar sem 
contratempos ao ponto de início. 
 
Um treinador pessoal no pulso 
 

O fēnix® 3 incorpora características e funções que 
o convertem num verdadeiro personal trainer ao 
serviço de cada utilizador. Além disso, conta com 
uma abrangente variedade de perfis de utilizador 
que adaptam o dispositivo às necessidades de 
cada atividade, disciplina desportiva ou ambiente 
de entretenimento – corrida, ciclismo, triatlo, 
natação, ou esqui – mostrando dados como a 
distância, o ritmo, a velocidade ou o desnível, 
entre outros. 
 
Adicionalmente, tem várias características 
especialmente otimizadas para os corredores de 
montanha. O perfil de utilizador específico de 
“trail running” oferece aos desportistas um menu 
completo de informações úteis, desde dados 
precisos sobre o rendimento até ajudas de 

navegação em rotas menos frequentadas. Além disso, conta com a nova função 
Auto-Run-Climb, que disponibiliza automaticamente os dados mais relevantes, de 
acordo com a natureza do terreno: plano ou íngreme. 
 
Quando usado em conjunto com o monitor de frequência cardíaca*, o equipamento 
pode estimar a capacidade aeróbica, avaliando o nível de condição física e, com 
base neste cálculo, prever os tempos de corrida. O fēnix® 3 garante ainda acesso 
à opção de cálculo de tempo de recuperação, para que os utilizadores saibam 
quanto tempo têm de descansar antes de estarem prontos para o treino seguinte. 
Utilizado em conjunto com o monitor de frequência cardíaca, o relógio também 
calcula métricas em relação à eficiência dos treinos, como o consumo de oxigénio, a 
cadência, a elevação e o tempo de contacto com o solo. 
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Uma alma inteligente 
 
Além de surpreender pelas suas prestações para a realização de atividades 
desportivas e ao ar livre, o fēnix® 3 é um verdadeiro relógio inteligente, totalmente 
ligado e que oferece aos utilizadores a oportunidade de o adaptarem ao estilo de 
vida de cada um com a plataforma aberta ConnectIQ, com a qual é possível 
personalizar por completo o dispositivo com aplicações, widgets, campos de dados 
e ecrãs. 
Paralelamente, o fēnix® 3 conta com tecnologia inteligente de notificações 
quando se combina com um telefone móvel compatível. Esta funcionalidade permite 
que o utilizador receba através de redes sem fios emails e mensagens de texto 
diretamente no relógio, entre outras informações. Com a função LiveTrack e 
Garmin Connect™ Mobile 2.0., é possível partilhar em tempo real a experiência 
que está a viver com familiares e amigos. Basta ligar o equipamento a um 
smartphone para partilhar a localização. 
 
 
Excelente companheiro para o quotidiano 
 
O fēnix® 3 monitoriza a atividade diária do utilizador, proporcionando-lhe um 
objetivo personalizado diariamente, além de contabilizar todos os passos dados, 
as calorias e a distância percorrida ao longo do dia. Conta com um alerta de 
movimento por vibração, que avisa o utilizador quando este passa mais de uma 
hora inativo. Durante a note, o fēnix® 3 também faz a monitorização da qualidade 
do sono.  
Além disso, dispõe das normais funções de um relógio, como alarmes, tons de 
toque, alertas de vibração, temporizador e cronómetro. Os utilizadores podem 
ainda escolher entre formatos de relógio digital ou analógico, adaptando-os ao seu 
estilo e preferências pessoais.  
A bateria do equipamento oferece uma autonomia de 16 horas quando em modo 
GPS, 50 horas em modo UltraTrac e quase três meses em modo de relógio. 
Destaque ainda para a resistência à água até uma profundidade de 100 metros. 
 
A Garmin conta com 25 anos de desenvolvimento de inovações e tecnologia de 
vanguarda, sempre com produtos avançados, funcionais e práticos. O fēnix® 3 
é a mais recente aposta da empresa na área de outdoor, setor em que a marca 
conta com um amplo conjunto de produtos adaptados a cada perfil de utilizador e às 
necessidades mais específicas. 
 
“O fēnix® 3 consegue reunir um design apelativo e resistente, estilo atraente, 
funções inteligentes, características para vários desportos e funcionalidades 
avançadas de navegação num relógio perfeito para quem gosta de desporto 
ou de atividades ao ar livre”, explicou Natália Cabrera, diretora de Marketing da 
Garmin Ibéria.  
 
As diferentes versões do fēnix® 3 já estão disponíveis no mercado: 
 
PVR fēnix® 3: 449 euros (IVA incluído) 
PVR fēnix® 3 + HRM Run: 499 euros (IVA incluído) 
PVR fēnix® 3 Safira: 549 euros (IVA incluído) 
PVR fēnix® 3 Safira + HRM Run: 599 euros (IVA incluído) 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os 
produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 

http://www.garmin.pt/
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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. 
* O sistema HRM-Run é vendido em separado 
 
 
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. 
 
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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