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No Dia Internacional do Turismo, a Garmin sugere: 
 “Vá para fora cá dentro, bem acompanhado e orientado” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 O Garmin nüviCam™ é um sistema de navegação GPS que inova com a 
integração de uma câmara que oferece mais segurança à condução, e funcionalidades 
avançadas de navegação  
 

 O Camper 660LMT-D é um GPS de 6 polegadas para os adeptos do campismo e 
do caravanismo que integra um conjunto de funcionalidades premium específicas para 
este segmento 
 

 O zūmo® 590LM é um GPS para motards que oferece avançadas funcionalidades, 
tais como Garmin Real Directions™ com Garmin Real Voice™, registo do historial de 
serviços,  função estradas com curvas e reprodutor MP3. 

 
Lisboa, 25 de setembro de 2015 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin, 
líder mundial em navegação por satélite* sugere que no Dia Internacional do Turismo, que 
se celebra a 27 de setembro, já este domingo, se passeie muito na companhia certa e sempre 
bem orientado. Para tal aconselha três tipos de GPS: um modelo para quem adora viajar de 
carro em segurança (Garmin nüviCam), um modelo para os amantes do caravanismo e 
campismo (Camper 660LMT-D) e um terceiro para os aventureiros motards (zūmo 590LM). 
Em comum, os três apresentam funcionalidades avançadas, sendo três modelos topo de gama 
do extenso portfólio da marca. 
 
 
Garmin nüviCam: combinação perfeita entre navegação GPS e câmara de filmar 
 
O nüviCam é um PND muito completo que funciona como 
uma testemunha ocular e oferece o último grito em 
tecnologia no que diz respeito a funcionalidades de 
navegação, apenas presentes em GPS Premium, tais como 
o Alerta de Colisão Dianteira3 que alerta no caso de se 
estar a conduzir demasiado próximo do veículo da frente; 
Alerta de Saída da Faixa3 que está visível no ecrã e emite 
um som específico se o condutor se desviar da sua faixa de 
rodagem com ou sem carros em sentido contrário; e 

Garmin Real Vision que facilita a visualização do local de destino 
final – como números de casas –, exibindo a informação com 
imagens reais captadas pela câmara. Oferece ainda a 
funcionalidade Garmin Tráfego Digital via DAB (Digital Audio 
Broadcasting) no modelo LMT-D e Garmin Live Traffic4 via 
Smartphone Link. O nüviCam está disponível no mercado a um 
PRVP a partir de 379 euros no modelo LM (IVA incluído). 
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Camper 660LMT-D – criado para os adeptos do campismo e do caravanismo  
 
Este modelo disponibiliza, 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 além de integrar um diretório completo de locais de 
campismo, este GPS oferece a função de alerta de Perfil 
de Altimetria que informa sobre a existência de possíveis 
grandes declives ao longo de uma estrada e a função Fácil Moldagem de Rota que permite 
aos utilizadores a alteração rápida das suas rotas. A função Localizações Próximas exibe 
informações constantes sobre estações de serviço, áreas de repouso e parques de campismo 
e os utilizadores podem obter acesso a informações de trânsito e outros serviços através da 
aplicação gratuita Smartphone Link2. O Garmin Camper 660LMT-D está disponível por um 
preço recomendado de venda ao público (PRVP) de 349 euros. IVA incluído. 

 
O Camper 660LMT-D e o nüviCam oferecem muitas funcionalidades avançadas em comum, 
tais como a Navegação Ativada por Voz, tecnologia Bluetooth® (permite a realização de 
chamadas telefónicas em modo mãos-livres3). E outras funcionalidades tais como o Garmin 
Real Directions™, Assistente de Faixa Ativa e Visão de Bifurcações (PhotoReal Junction 
View). Ambos os equipamentos vêm pré-carregados com mapas detalhados da Europa e 
atualizações gratuitas durante o tempo de vida útil5 do dispositivo. Vêm também com dados do 
Foursquare pré-carregados, que colocam à disposição milhões de populares pontos de 
interesse e são compatíveis com a Câmara Traseira Sem Fios Garmin BC 30 (vendida 
separadamente). 
 

 
E para os amantes das duas rodas, a Garmin aconselha o zūmo 590LM 
 
O zūmo 590LM apresenta um ecrã tátil de 5” com 
alta resolução de imagem, podendo ser instalado 
tanto na vertical como na horizontal. À prova de 
água e resistente a salpicos de combustível e 
lama, o zūmo 590LM oferece ainda uma ótima 
leitura sob intensa luz solar e uma eficaz 
utilização com luvas. O zūmo 590LM reúne as 
mais avançadas funcionalidades tais como a 
Indicação de Faixa de Rodagem, Visualização 
de bifurcações e Garmin Real Directions com 
Garmin Real Voice. Inclui também atualizações gratuitas de mapas durante a vida útil do 
dispositivo e tecnologia sem fios Bluetooth. Ainda através da interface Bluetooth, os 
condutores podem aceder a POI para refazer a rota, comer ou abastecer o depósito. Já a 
avançada funcionalidade Registo do Historial grava os dados da viagem e apresenta 
informações sobre a quilometragem, limpezas da corrente, mudanças de óleo e novas velas de 
ignição. A Garmin adicionou às mais avançadas funcionalidades e tecnologias de 
conectividade, uma componente multimédia: um leitor de MP3. O zūmo 590LM é ainda 
compatível com as câmaras de ação VIRB da Garmin (vendidas em separado). 
O zūmo 590LM está disponível a um PRVP de 649 euros (IVA incluído). Mais informações 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/moto/zumo-590lm/prod145273.html. Veja o vídeo 
em http://sites.garmin.com/pt-PT/zumo/ 
 
 
“As soluções de navegação da Garmin são simples de usar graças às demais 
funcionalidades inovadoras que garantem, além de toda a comodidade e segurança, 

https://buy.garmin.com/cOnTheTrail-c531-p1.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/moto/zumo-590lm/prod145273.html
http://sites.garmin.com/pt-PT/zumo/
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poupanças não só em termos de custos de combustível, mas também de tempo para 
conseguirem responder às necessidades de quem conduz diariamente”, disse Vanessa 
Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria.  
 
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, marítima 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. 
 

 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 tecnologia Bluetooth, compatível (vendido em separado).  
3 

Algumas situações podem contradizer a função de alerta. Visite www.Garmin.com/warnings para uma informação 
mais detalhada. 
4  

Lifetime Traffic está disponível durante a vida útil do dispositivo ou enquanto a Garmin receber os dados de tráfego 
do seu fornecedor de trânsito. A vida útil do recetor de trânsito diz respeito ao período durante o qual (a) o recetor 
tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar os serviços de informação de trânsito e (b) tem a capacidade 
de funcionar como pretendido sem grandes reparações. A informação de trânsito não está disponível em todas as 
áreas. 
5 

Os Mapas Lifestyle oferecem atualizações durante o tempo de vida útil do dispositivo, enquanto a Garmin 
disponibilizar as mesmas e as receber de um terceiro fornecedor. Aceda a www.garmin.com/LM para mais 
informações. 
 
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 
Vanessa Garrido 

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