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Garmin Edge® Explore 1000 é o novo GPS para os 

amantes das viagens e da aventura de bicicleta 
 

 
 

 

 É o primeiro dispositivo da Garmin a oferecer um sistema de deteção de 
incidentes 

 Disponibiliza mapas e pontos de interesse específicos para os adeptos do 
ciclismo 

 Os utilizadores podem explorar novos percursos fornecidos pelo dispositivo, 
ou simplesmente criarem os seus próprios trajetos  

 Ecrã tátil de alta resolução, com 3 polegadas, que se ajusta automaticamente 
a ambientes com fraca condição de luz 
 

 
 
Lisboa, 8 de setembro de 2015 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin 
Ltd. anunciou hoje o novo Edge Explore 1000, o novo GPS muito fácil de usar, que 
oferece mapas e pontos de interesse específicos para os adeptos do ciclismo. Ideal para 
programas de viagem e de aventura, o Edge Explore 1000 traz consigo o Garmin Cycle 
Map, que oferece informação completa sobre estradas e ciclovias, sobre zonas de 
elevação e pontos de interesse, permitindo ainda a pesquisa de endereços. Os utilizadores 
podem descobrir novos trajetos, graças à opção de criação de rotas no dispositivo. Basta 
introduzir a distância que pretendem percorrer, estabelecer uma direção e um ponto de 
partida e escolher posteriormente uma das três rotas propostas, adequadas para bicicletas. 
Ao ajudar a criar um ambiente de circulação mais seguro para os ciclistas, o Edge Explore 
1000 surge como o primeiro dispositivo da Garmin a oferecer um sistema de deteção de 
incidentes1 e a garantir compatibilidade com a linha de dispositivos inteligentes para 
ciclismo Varia™. 
 
“O novo Edge Explore 1000 é bastante mais do que um simples dispositivo GPS. 
Trata-se de um equipamento que oferece funcionalidades avançadas de 
mapeamento e de navegação, especificamente criado para os amantes das viagens e 
da aventura”, disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria. “Além 
dos mapas e do completo conjunto de informações específicas para os ciclistas que 
fornece, o Edge Explore 1000 integra funcionalidades inovadoras que ajudam a criar 
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um ambiente de circulação mais seguro para estes utilizadores. A segurança e a 
facilidade de navegação são dois importantes fatores que a Garmin tem sempre 
presente para a conceção dos produtos. Esta oferta vai permitir a exploração de 
novas rotas de uma forma mais segura e mais divertida”, acrescentou.  
 
Com o Edge Explore 1000, os ciclistas podem explorar novos percursos fornecidos pelo 
dispositivo, ou simplesmente criarem os seus próprios trajetos. Para utilizarem a opção de 
criação de rota, ida-e-volta, os utilizadores só têm que introduzir a distância que pretendem 
percorrer e a direção que querem seguir. O Edge Explore 1000 vai calcular e apresentar 
três percursos possíveis. Os ciclistas podem ainda criar novas rotas diretamente no 
dispositivo, com base no mapa pré-carregado e nos pontos de interesse disponibilizados. 
Em alternativa podem planear ou descarregar percursos através do Garmin Connect™, 
ou de apps de terceiros.  
 
O novo equipamento da Garmin surge também como o 
primeiro produto da marca a oferecer um sistema de deteção 
de incidentes, que assenta sobre o acelerómetro integrado. 
O Edge Explore 1000 pode manualmente, ou 
automaticamente, enviar a localização do ciclista para um 
contacto de emergência no caso de acidente. É ainda 
compatível com a inovadora linha de dispositivos inteligentes 
para ciclistas Varia™, onde se inclui o revolucionário radar 
retrovisor para bicicleta e o sistema de luzes inteligente. 
Estas funcionalidades ajudam a criar um ambiente mais 
seguro para os ciclistas, permitindo que estes se mantenham 
focados no percurso e apreciem a viagem sem 
preocupações. Garante compatibilidade com sensores 
ANT+®, nomeadamente com medidores de potência, 
monitores de frequência cardíaca, sensores de velocidade e 
cadência e com a linha VIRB®. 
 
Ideal para circulação em todas as condições atmosféricas – chuva2 ou sol – o Edge 
Explore 1000 exibe um ecrã tátil de alta resolução, com 3 polegadas, que se ajusta 
automaticamente a ambientes com fraca condição de luz para garantir uma boa visibilidade 
de todos os conteúdos. Oferece até 15 horas de autonomia de bateria e é compatível com 
satélites GPS e GLONASS para uma ligação mais rápida. Quando emparelhado com um 
dispositivo Bluetooth® compatível e com a app Garmin Connect Mobile, o Edge Explore 
1000 oferece capacidade de monitorização em tempo-real, um sistema de alerta de 
receção de chamadas telefónicas e mensagens de texto, fácil partilha de conteúdos nas 
redes sociais, visualização de informação meteorológica, uploads via wireless e 
envio/receção de rotas.  
 
O Edge Explore 1000 deverá começar a ser distribuído no terceiro trimestre, por um 
PRVP de 499 euros. 
 
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. 

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/
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1 Quando emparelhado com um smatphone compatível. Consulte o site Garmin.com/BLE para aceder à lista de telefones 

compatíveis. 
 
2 Classificação IPX7; Resiste a exposição acidental à água até 1 metro e durante 30 minutos. 

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