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Garmin® lança Camper 660 LMT-D com novas 

funcionalidades e ferramentas desenhadas para 
os amantes do campismo 

 

 
 

 Um novo dispositivo de navegação por satélite de 6 polegadas que integra um 
conjunto de funcionalidades específicas para responder às necessidades dos 
adeptos do campismo e do caravanismo 
 

  Os condutores podem usufruir de pesquisa num completo diretório de locais para 
campismo e dados do Foursquare® pré-carregados que colocam à disposição 
milhões de populares pontos de interesse 
 

 
Lisboa, 6 de julho de 2014 – A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin, líder 
mundial em soluções de navegação por satélite*, anunciou hoje o lançamento do novo Camper 
660LMT-D, um dispositivo de navegação por satélite de 6 polegadas que integra um conjunto de 
funcionalidades criado para os adeptos do campismo e do caravanismo.  
 
Este modelo disponibiliza, entre outras coisas, alertas 
específicos sobre a altura das pontes, os limites de peso, a 
existência de curvas mais perigosas, entre +outros. O 
sistema de definição de rotas1 permite ainda o ajuste do 
percurso à dimensão e ao peso da caravana ou 
autocaravana, para garantir a condução nos caminhos e 
estradas mais adequadas a este tipo de veículos.  
O Camper 660LMT-D integra ainda um diretório completo 
de locais de campismo, facilitando a localização destas 
zonas. A pesquisa pode ser feita com base em vários 
fatores: água nas proximidades, acesso à Internet, entre 
outros. 
 
A segurança e a conveniência são pontos prioritários para a Garmin e assumem um papel de 
relevo no leque de funcionalidades disponibilizado pelo Camper 660LMT-D. O novo Perfil de 
Altimetria alerta para a existência de possíveis grandes declives ao longo de uma estrada, 
garantindo uma condução mais atenta e segura. Com a opção de navegação por ativação de voz, 
os condutores poderão ativar alguns comandos vocalmente, mantendo sempre as mãos no 
volante e os olhos na estrada. A tecnologia Bluetooth® suporta a realização de chamadas 
telefónicas em alta-voz2 reforçando ainda mais toda a segurança. O Camper 660LMT-D vem 
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ainda equipado com o Garmin Real Directions™ que conduz os utilizadores pela rota traçada, 
usando pontos de referência de fácil identificação como edifícios, sinais luminosos ou relevo.  

 
Este novo modelo integra ainda novas funcionalidades 
que visam simplificar a viagem ao máximo, como a Fácil 
Moldagem de Rota que permite aos utilizadores de 
caravanas e autocaravanas a alteração rápida das suas 
rotas e a definição de estradas e cidades preferidas. A 
função Localizações Próximas exibe informações 
constantes sobre estações de serviço, áreas de repouso 
e parques de campismo próximos do local onde o 
condutor circula. As opções Bird’s Eye e PhotoReal 

Junction View ajudam os utilizadores a conduzirem mais facilmente em nós de ligação, enquanto 
a Assistente de Faixa Ativa mostra no ecrã, em tempo-real, a faixa de circulação mais 
apropriada para a rota que foi definida e que deve ser seguida. Os utilizadores podem também 
descarregar de forma gratuita, a aplicação Smartphone Link3 para subscreverem serviços em 
tempo real, como por exemplo serviço de informação sobre meteorologia.  
 
Os condutores podem ainda aproveitar todos os dados do 
Foursquare® pré-carregados no Camper 660LMT-D, que 
colocam à disposição milhões de populares pontos de interesse 
como restaurantes, lojas e muito mais. Disponível com mapas 
da Europa, informação de trânsito4 e atualizações5 de mapas 
vitalícias, o Camper 660LMT-D foi especialmente concebido 
para responder às exigências específicas dos amantes do 
campismo.  
 
 
“Os adeptos de campismo conduzem veículos com algumas limitações e procuram informações 
específicas durante as suas viagens. Foi para responder às necessidades destes nossos clientes 
que lançámos o Camper 660LMT-D, já com um novo conjunto de ferramentas mais completas”, 
disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria. “É um equipamento muito 
versátil, que permite a personalização de rotas e dá acesso a informações e notificações muito 
úteis. Independentemente de viajar numa autocaravana, caravana ou com um atrelado, o Camper 
660LMT-D facilita a condução tornando-a mais segura e simples”.  
 
 
Entre as várias funcionalidades disponíveis, destaque para os alertas relativos à proximidade de 
zonas escolares e para informações úteis sobre o nome da rua onde está a circular, a velocidade 
de circulação, os limites de velocidade permitidos, entre outros. O objetivo passa por ajudar os 
condutor a identificar rapidamente e com precisão o local onde se encontram, a qualquer 
momento.  
O Camper 660LMT-D é ainda compatível com as câmaras traseiras sem fios da Garmin, que 
permitem aos condutores ver o que se passa na traseira da caravana ou autocaravana, tornando 
as manobras mais fáceis e seguras.  
O Garmin Camper 660LMT-D deverá estar disponível este mês por um preço recomendado de 
349 euros. Para mais informações visite o site www.garmin.com. 
    
O Camper 660LMT-D é o mais recente equipamento a integrar o segmento de produtos ligado ao 
setor automóvel da Garmin, fornecedora líder de dispositivos portáteis de navegação por satélite 
para automóveis, motociclos e camiões. As simples soluções de navegação da Garmin possuem 
funcionalidades inovadoras e garantem poupanças não só em termos de custos de combustível, 
mas também de tempo para conseguirem responder às necessidades de quem conduz 
diariamente. 
 

http://www.garmin.com/
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Há já 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, marítima e de recreio ao ar-livre. 
 
 
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. 

 
1 Não está disponível em todas as áreas. A introdução das características de perfil da sua AC ou atrelado não garante que estas 

estejam na base de todas as sugestões de navegação. Respeite sempre todos os sinais de trânsito e mantenha-se atento às 
condições da estrada. 
 
2 Necessita de smartphone com suporte para Bluetooth (vendido em separado). 

 
3 

Serão imputados custos ao plano de dados do utilizador, se este existir. Contacte o seu operador móvel para obter mais informações 

sobre o plano de dados e sobre as taxas de roaming associadas à sua conta. Poderá ser necessária uma subscrição. 
 

4 
O Lifetime Traffic estende-se ao tempo de vida útil do seu recetor de tráfego Garmin, ou enquanto a Garmin receber dados sobre o 

tráfego do seu fornecedor, o que terminar primeiro. O tempo de vida útil do recetor de tráfego contempla o período em que o recetor (a) 
dispõe das capacidades técnicas necessárias para suportar a utilização do serviço de tráfego, e (b) funcione em pleno sem que sejam 
necessárias grandes reparações. Os conteúdos de tráfego não estão disponíveis em todas as áreas.

   

 

5 
O Lifetime Maps permite-lhe receber atualizações dos mapas sempre que estas forem disponibilizadas pela Garmin durante o tempo 

de vida útil de um produto Garmin compatível, ou enquanto a Garmin receber dados sobre mapas do seu fornecedor, o que terminar 
primeiro. Para saber mais sobre o que se entende por “período útil de vida” ou sobre outros importantes termos e condições consulte o 
site Garmin.com/LM

 

 

 
 

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 

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/en-US/legal/lmdisclaimer
http://www.garmin.com/newsroom
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
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936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@Garmin.com 
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