
PRESS RELEASE 
 

 

 

 
Garmin

®
 apresenta série de alta performance de 

plotters e combinados GPSMAP
®
 7400  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A nova série GPSMAP® 7400 de plotters e combinados tem modelos com 
ecrãs panorâmicos de 7, 8, 10 e 12 polegadas 
 

 Conta com GPS integrado que atualiza a posição e rumo 10 vezes por 
segundo e é compatível com a rede Garmin e NMEA 2000 

 

 Os modelos oferecem uma ampla variedade de transdutores Garmin, 
incluindo CHIRP dual e sondas de exploração DownVüTM e SideVüTM, para 
imagens ainda mais nítidas  

 
 
Lisboa, 9 de março de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, 
anunciou hoje a nova série de displays multifunções (MFD) GPSMAP® 7400. 
Oferecida em versões com e sem sonda, esta série é uma linha que disponibiliza 
um desempenho superior, uma usabilidade invejável e funcionalidades de 
navegação avançadas com uma renovada interface que torna o tempo que os 
navegadores passam na água mais produtivo e divertido.  
 
O novo GPSMAP® 7400 MFD oferece um ecrã panorâmico vibrante disponível em 
dimensões de 7”, 8”, 10” e 12”. Com funcionalidades de ecrã tátil “pinch-to-zoom”, a 
série GPSMAP® 7400 oferece uma performance sem falhas e integra 
funcionalidades essenciais para uma boa experiência de navegação, como 
comutação digital, tempo, navegação à vela com laylines, radar, imagens térmicas e 
de câmara IP. Concebida para o habitual piloto ou marinheiro, esta série de plotter 
assume-se como uma solução de alta performance. Além disso, apresenta 
integração com o Piloto Automático, permite utilização de AIS e DSC, assim como 
do sistema FUSION-Link (que controla todos os sistemas de áudio ativos 
compatíveis diretamente a partir do ecrã do plotter cartográfico) e Garmin Helm. 
 
Tendo em consideração todos os tipos de pescadores, a série GPSMAP® 7400xsv 
também está disponível com a melhor tecnologia de sonda integrada. Além de 
oferecer as mesmas dimensões de ecrãs e benefícios que as séries GPSMAP® 
7400, disponibiliza o sonar tradicional HD-ID™, uma verdadeira sonda dual 1kW 
CHIRP, CHIRP DownVü™ e SideVü™, para a melhor tecnologia de sonda 

-

tilhar simultaneamente a informação com outros equipamentos. Para além disto admitem 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/em-movimento/applications/garmin-helm-/prod152837.html
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disponível para água, que consegue facultar localização e separação de alvos. Toda 
a família 7400 pode ser montada em superfície ou encastrada e nos modelos xsv 
também dispõe de opções de transdutor tudo em um.  
 
Esta família de MFD GPSMAP® tem GPS 10Hz integrado, permitindo uma 
monitorização e uma taxa de updates mais rápida e mais precisa. Foram ainda 
integradas funcionalidades de navegação premium em ambas as séries de 
produtos, oferecendo informação de marés, uma rosa-dos-ventos melhorada, dados 
sobre correntes e outros elementos que possam ser úteis para marinheiros de todos 
os géneros. 
 
A série GPSMAP® 7400 tem um mapa-mundo instalado e os equipamentos são 
compatíveis com mapas opcionais BlueChart® g2 e BlueChart® g2 Vision, 
adicionando uma dimensão totalmente nova de funcionalidades excecionais ao seu 
plotter cartográfico. O BlueChart® g2 Vision disponibiliza funcionalidades 
reconhecidas como Auto Guidance, visualizações 3D (através da vista MarinerEye e 
a vista FishEye) tanto por cima como por baixo da superfície da água, fotos aéreas 
e muito mais. As imagens de satélite de alta resolução e as fotografias aéreas 
ajudam-no a orientar-se em áreas desconhecidas. A tecnologia de Orientação 
Automática procura em todas as cartas relevantes para criar uma rota que pode 
realmente seguir, evitando obstáculos, águas rasas, boias e outras obstruções. 
 
Independentemente de estar a pescar naquele seu local secreto ou de estar a 
percorrer a costa, estas unidades garantem a melhor cobertura cartográfica. E com 
Wi-Fi integrado, as apps  móveis BlueChart® Mobile e Garmin Helm podem servir de 
interfaces para uma utilização mais fácil. 
 
“Procurámos apresentar uma linha que consiga facultar a performance, a 
facilidade de uso e a fiabilidade – argumentos pelos quais a Garmin é 
reconhecida”, disse Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. “O 
GPSMAP® 7400 oferece todas as funcionalidades de que os marinheiros 
precisam, e está disponível com e sem sonar, para conseguir responder às 
diferentes necessidades dos pescadores e navegadores”. 
 
 
As novas séries GPSMAP® 7400 e GPSMAP® 7400 xsv deverão estar disponíveis 
no primeiro trimestre de 2015 por um preço recomendado de: 
 

- GPSMAP® 7400 xsv - irá variar entre os 1.799 e os 4.199 euros.  
- GPSMAP® 7400 – irá variar entre os 1.599 e os 3.699 euros. 

 
 
Para uma lista completa das funcionalidades disponíveis e mais informação, visite 
www.garmin.com/marine2015. 
      
 
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. 
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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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