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Garmin® apresenta o navegador marítimo portátil 

GPS 73 

 

 

 

 

 

 Novo equipamento de navegação portátil desenhado para os marinheiros que 
necessitam de uma solução simples e funcional 

 Possui um leque de novas funcionalidades que oferece aos pilotos uma real vantagem 
competitiva durante uma regata 

 A bateria oferece agora mais de 18 horas de autonomia 
 

Lisboa, 26 de novembro de 2015 – A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., 

anunciou hoje o lançamento do GPS 73, um novo equipamento de navegação portátil 

especificamente desenhado para os marinheiros que necessitam de uma solução simples, 

robusta e fiável. Este novo equipamento portátil é extremamente fácil de utilizar e vem equipado 

com um vasto leque de funcionalidades especificamente orientadas para a navegação no mar 

como: o Man Overboard (MOB) ou Homem ao Mar, alarmes marítimos, planeamento de rotas e 

navegação. Foi ainda adicionado 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.  

 “A série GPS 72 foi um verdadeiro sucesso e recebeu inúmeros elogios por parte da 

comunidade de utilizadores. Na Garmin trabalhamos diariamente para inovar e disponibilizar as 

mais recentes tecnologias aos utilizadores. Só assim podemos garantir a fiabilidade que o 

elevado nível de serviço que promovemos, juntos dos nossos clientes”, disse Vanessa Garrido, 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria. “Este novo modelo traz consigo ainda mais 

funcionalidades. O GPS 73 é o GPS portátil perfeito para lanchas, veleiros ou pequenas 

embarcações que não têm um plotter cartográfico a bordo. Além disto, pode ser utilizado como 

uma importante ferramenta de apoio à navegação de emergência para todos os 

navios. Temos a certeza que terá o mesmo nível de aceitação que o modelo 

anterior.” 

A funcionalidade SailAssist do GPS 73 oferece aos pilotos uma real vantagem 

competitiva durante uma regata. Para garantirem um início de partida perfeito, 

os navegadores podem traçar a linha de partida da corrida e a linha de proa 

preditiva, e usar o temporizador incorporado para calcularem tanto distância 

para a linha como o tempo de aceleração perfeito. Tudo, para que o barco 
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cruze a linha de partida à velocidade máxima. Depois da corrida começar, o GPS 73 muda 

automaticamente para o modo de assistência em pista, dando ao marinheiro informação útil 

sobre o posicionamento do barco com base no ângulo de viragem. Tudo para que este consiga 

ser o primeiro a contornar a baliza de barlavento. 

Graças ao recetor de alta sensibilidade, o novo GPS 73 permite um simples e rápido ajuste da 

posição do barco. Pode ainda marcar e armazenar até 1000 pontos de passagem e 100 rotas, 

que podem ser transferidas para outros dispositivos através da rápida interface USB, ou NMEA 

0183. Se ligar o GPS 73 a um computador, o utilizador pode utilizar o software gratuito de 

planeamento de viagens Garmin HomePortTM  para traçar os próximos percursos, fazer backup e 

armazenar rotas ou prontos de passagem. 

A bateria foi igualmente melhorada e oferece agora mais de 18 horas de autonomia com duas 

pilhas AA (não incluídas). Tal como acontecia com o anterior modelo GPS 72, o novo GPS 73 é 

resistente à água, de acordo com o standard IPX-7 (submersível em até um metro de água 

durante até 30 minutos), e flutua em caso de cair acidentalmente à água. O novo GPS 73 integra 

um ecrã de alto contraste, que garante a boa visualização de todos os conteúdos em ambientes 

com as mais distintas condições de iluminação, mesmo sob luz solar, graças à retroiluminação 

integrada. Inclui ainda um mapa com dados celestes, abrangendo o nascer do sol/pôr do sol, e 

um almanaque pesca e caça. 

O novo GPS 73 está disponível a um preço recomendado de €169,00. 

A Garmin foi recentemente nomeada Fabricante do Ano, e teve a honra de ser a empresa mais 

reconhecida na área da eletrónica para o setor marítimo pela National Marine Electronics 

Association (NMEA®). O portefólio da Garmin inclui alguns dos plotters cartográficos e ecrãs 

multifunções táteis mais sofisticados da indústria, tecnologia de sonar, radares de alta-definição, 

pilotos automáticos, mapeamento de alta resolução, instrumentação de navegação, entre outros 

produtos e serviços conhecidos pela inovação, fiabilidade e facilidade de uso. 

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. 

* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

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 previsões e outras declarações prospetivas relacionadas com 

a Garmin Ltd. e com e suas atividades comerciais, habitualmente identificadas por palavras como “deverá, “poderá, 

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
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“estima”,“espera”, “planeia”, “pretende”, “projeta”, entre outras palavras ou frases de significado semelhante. Todas as 

declarações referentes ao GAAP da companhia e ganhos pro forma estimados, EPS e receitas para o ano fiscal de 

2015, as taxas de crescimento estimadas para os diferentes segmentos de negócio da companhia, margens, 

flutuações cambiais, despesas, preços, novos produtos a lançar em 2015 e sobre os planos e objetivos da empresa 

são declarações prospetivas. 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 27 de dezembro, 2014, 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 http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. 

A Garmin não garante a realização de ações futuras que possam ter sido mencionadas neste comunicado de 

imprensa. 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: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
ines.fernandes@edc.pt 
 
Vanessa Garrido    

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 933 572 608 
vanessa.garrido@garmin.com 
 
 
 

 
 

 

http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
mailto:ines.fernandes@edc.pt
mailto:vanessa.garrido@garmin.com

