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Este Natal, as prendas tornam-se em 

experiências com a Garmin 

 
 

 A Garmin sugere alguns equipamentos versáteis e inovadores para que 
possa oferecer e partilhar esta época natalícia. 
 

 Cinco sugestões de prendas que vão proporcionar excelentes experiências. 
 
 

Lisboa, 10 de dezembro de 2015: A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 

portáteis, sugere algumas prendas para este Natal com cinco dos seus equipamentos mais 

versáteis e avançados: o vívosmart® HR, que é o melhor companheiro no apoio a uma vida 

saudável; o vívoactive® - smartwatch com aplicações desportivas ideal para quem pretende 

conciliar um estilo de vida ativo com a vertente profissional; fēnix® 3 – relógio para desportistas 

multifacetados; os novos modelos Forerunner® 230, 235 e 630 para os amantes de corrida; 

nüviCamTM - a gama de equipamentos de navegação GPS para automóveis e o GPS 73 – um 

equipamento de navegação por GPS ideal para levar em pequenas embarcações. Estas propostas 

vão trazer consigo mais do que apenas um equipamento, mas também novas experiências, 

emoções e dias intensos ao ar livre. 

 

Oferecer um dos melhores lançamentos do ano da Garmin garante 
uma prenda muito especial. Com o vívosmart HR pode contar-se 
com um monitor de atividade com pulsímetro incorporado para 
apresentar os valores de ritmo cardíaco diretamente no visor. O 
ecrã e a bracelete são agora mais elegantes, e para ajudar a seguir 
no caminho para uma vida mais saudável, o vívosmart HR conta os 
passos dados, distância percorrida, calorias e andares subidos, 
além de apresentar notificações quando se recebe uma mensagem, 

e-mail ou uma chamada no smartphone. Integra a tecnologia ElevateTM, controla as horas de 
descanso e pode sincronizar com a app MyFitnessPal. Tem uma autonomia de até cinco dias, com 
uma bateria recarregável e está disponível em preto, roxo e azul por €149,00.  
 

E que tal um smartwatch? O vívoactive tem GPS integrado e é 

perfeito para quem pretende manter um estilo de vida ativo e saudável 

e o controlo da vida profissional. Seja a correr, nadar, caminhar, a 

jogar golfe ou a pedalar, o utilizador pode controlar os treinos e 

analisar o seu desempenho. Os amantes do golfe podem descarregar 

mapas de mais de 40000 campos em todo o mundo (memória só 
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aceita um mapa de cada vez). Para quem prefere a natação, integra um acelerómetro que permite 

controlar a distância e ritmo. Está disponível em duas versões - vívoactive (Clip carregador/USB) e 

o vívoactive Pack (Pulsímetro, clip carregador/USB) - e em duas cores (preto e branco). Disponível 

por €249,00 (vívoactive) e €299,00 (vívoactive Pack). E neste Natal, na compra de um vivoactive 

devolvemos-lhe 15€ (a partir de dia 23/11/2015 até esgotar stock) nos produtos assinalados com o 

autocolante referente à promoção. 

 

Para os desportistas mais exigentes e aventureiros o fēnix 3 será a 

prenda ideal. Com um ecrã a cores e um design elegante, este 

dispositivo dispõe de funcionalidades para a prática de atividades 

desde trail running a ciclismo, passando por esqui ou natação. Além 

de contar com uma inovadora antena EXO™, o fēnix 3 incorpora 

várias funções inteligentes que potenciam a conectividade e 

personalização do relógio. 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 está disponível a 

partir de €479,00. 

 

Para os que gostam de correr o Forerunner 230 será certamente uma grande 

prenda. Para além de lhe fornecer vários dados sobre o seu treino tem um 

acelerómetro integrado que capta a distância e dados de ritmo quando treina 

numa passadeira ou no interior de um edifício. Este relógio está disponível em 

preto/branco, roxo/branco e amarelo/preto, e tem um PRVP de €249,00, já o 

Forerunner 230 Bundle com o Premium Heart Rate Monitor tem um PRVP de 

€299,00.  

 

O Forerunner 235 é o primeiro produto a incluir a tecnologia Garmin ElevateTM 

com pulsímetro, uma tecnologia para controlar o ritmo cardíaco a partir do pulso e 
que mostra o ritmo cardíaco em zona num interface colorido e de fácil leitura, para 
que os corredores possam treinar de forma mais eficaz. Ideal para os iniciados e 
amadores no mundo das corridas. O 235 está disponível em preto/cinzento, 
preto/cor de vinho e azul/preto, por €349,00. 

 
O forerunner 630 é o relógio com GPS ideal para os que levam a corrida mais a 
sério disponibilizando, num ecrã tátil a cores, dados de dinâmica de corrida 
avançados como: pontuação do seu stress, condição de rendimento e o seu limiar 
de lactato. O 630 está disponível em preto/branco e azul escuro a um PRVP de 
€399,00 euros, e o bundle performer com HRM-Run a um PRVP de €449,00. 

 

Todos os modelos de relógios apresentados são compatíveis com a plataforma 

Connect IQ™ e a aplicação Garmin Connect™ Mobile, incluem Bluetooth e o fēnix 3 e Forerunner 

630 têm ainda ligação Wi-Fi®. Quando ligados a um smartphone compatível, os corredores podem 

usufruir das notificações inteligentes nos três modelos (FR 230/235/630) e manterem-se motivados 

nos seus treinos. Estes relógios apresentam-se como um novo conjunto de treino para ajudar os 

corredores a atingirem o seu objetivo, seja para correr 5 quilómetros ou para correr uma maratona. 

 

Se procura por um equipamento de navegação para automóvel que 

junte a navegação GPS com segurança, então o melhor 
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equipamento será um da gama nüviCam. Com 6”, segue a mesma linha de equipamentos GPS de 

navegação automóvel da Garmin, mas com a diferença de que integra uma câmara que grava tudo 

o que acontece na frente do veículo. A câmara funciona como testemunha ocular registando 

qualquer incidente, incluindo local e hora exatos. O sistema usa ainda a câmara para alertas em 

caso de se estar a conduzir demasiado próximo do veículo da frente, ou se o condutor se está a 

distrair e a sair da sua faixa de rodagem. O Garmin nüviCam™ está disponível no mercado a partir 

de um PRVP de €379,00. 

 

Para os que gostam mesmo é das atividades no mar sugerimos o novo GPS 73 

que é um equipamento de navegação portátil especificamente desenhado para 

os marinheiros que necessitam de uma solução simples, robusta e fiável. Este 

equipamento portátil é fácil de utilizar e vem equipado com várias 

funcionalidades para a navegação no mar como alarmes marítimos, 

planeamento de rotas e navegação, MOB, entre outras. Conta ainda como um 

novo SailAssist que integra opções úteis como uma grelha de partida virtual, 

cronómetro dos tempos de corrida, distância da linha de partida, gráfico com 

histórico de velocidade e assistente de viragem. O GPS 73 está disponível com 

um PRVP de €169,00. 

 

Há mais de 25 anos que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de novas e 
inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações projetadas para 
pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu negócio em cinco áreas 
principais: automóvel, aviação, fitness, náutica e outdoor. 
 
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. 
 
1 Quando emparelhado com o monitor HRM-Run. Incluido em alguns modelos, à venda em separado noutros. 
2 Ver Garmin.com/BLE para obter lista de telefones compatíveis. 
3 Ver Garmin.com/ataccuracy 
4 Para mais informações, ver Garmin.com/waterrating.  

 

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: 

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
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
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EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
Email: ines.fernandes@edc.pt 
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Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
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