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Garmin® lança novos HRM-Tri™ e HRM-Swim™ 
 

 
 
 
• Os primeiros monitores de frequência cardíaca, da Garmin, desenhados para serem 
usados dentro de água 
 
• Guardam até 20 horas de informação sobre a frequência cardíaca medida durante os 
treinos e/ou provas 
 
• Os dados são transferidos para o relógio Forerunner e daí podem ser transferidos para o 
Garmin Connect™ para uma melhor análise 
 
 
 
Lisboa, 27 de julho de 2015 – A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin, líder 
mundial em soluções de navegação por satélite*, anunciou hoje o lançamento de dois novos 
equipamentos - o HRM-Tri e o HRM-Swim - os primeiros monitores de frequência cardíaca da 
companhia especificamente desenhados para serem utilizados debaixo de água. Com um design 
compacto e muito confortável, pensado para criar o mínimo de atrito dentro de água, estes novos 
modelos permitem aos nadadores e atletas de triatlo elevarem o seu treino para um novo patamar. 
O HRM-Tri e o HRM-Swim guardam até 20 horas de informação sobre a frequência cardíaca 
medida durante os treinos e/ou provas de natação, e transferem toda a informação para um 
dispositivo Garmin1 compatível no final de cada sessão. Os dados podem ainda ser exibidos em 
tempo real no relógio, sempre que o mostrador estiver fora de água.  
 
 
Especificamente desenhado para atletas de triatlo, o HRM-Tri é o monitor de frequência cardíaca 
da Garmin mais pequeno e mais leve. Ainda assim capta todos os dados referentes ao ritmo 
cardíaco. Traz consigo uma cinta facilmente ajustável e extremamente cómoda, com rebordos 
arredondados e costuras cobertas para garantir o máximo de conforto dentro e fora de água. Para 
além disto os atletas podem ter acesso, entre outras informações, à dinâmica avançada da 
corrida2, incluindo a cadência, a oscilação vertical e o tempo de contacto com o chão.  
 
Com uma cinta especialmente concebida para a prática da natação, o HRM-Swim é ideal para 
registar a frequência cardíaca em piscinas. Concebida para não escorregar, feita com material 
durável e muito compacta, esta cinta mantém-se no lugar mesmo durante os inícios de prova, 
criando o mínimo de atrito dentro de água. Regista a frequência cardíaca dentro de água e 
transfere toda a informação para um dispositivo compatível depois dos treinos ou das provas. Os 
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valores referentes à frequência cardíaca, e a informação sumária sobre os intervalos, são também 
enviados em tempo-real para o monitor do relógio compatível quando este estiver fora de água, 
nos períodos de repouso, por exemplo.  
 
A bateria do HRM-Tri, que pode ser substituída pelo utilizador, tem uma autonomia de até 10 
meses. No caso do HRM-Swim, a bateria poderá suportar até 18 meses de utilização. Depois de 
um treino ou de uma prova, os utilizadores podem analisar mais pormenorizadamente os dados 
relativos à sua frequência cardíaca no Garmin Connect™ e no Garmin Connect Mobile, uma 
comunidade gratuita onde os utilizadores podem guardar, planear e partilhar as suas atividades, 
através das redes sociais. Os atletas podem ainda ver de uma forma detalhada toda a métrica das 
suas atividades, desde os treinos de triatlo, às provas de natação, incluindo ritmo, braçadas, 
SWOLF, gráficos de frequência cardíaca, mapas e muito mais.  
 
“Os novos HRM-Tri e HRM-Swim oferecem aos exigentes atletas de triatlo e aos nadadores uma 
solução que lhe vai permitir melhorar e otimizar os seus treinos, colocando à disposição dados 
importantes que lhes permitem alcançar os seus objetivos mais rapidamente”, disse Vanessa 
Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria. “A Garmin tem pela primeira vez monitores de 
frequência cardíaca orientados para nadadores e isso é muito importante. Trabalhamos 
diariamente para responder às necessidades dos nossos clientes e esta área ainda não estava 
endereçada. São desportistas com necessidades muito específicas e estamos muito satisfeitos 
com esta nova oferta.” 
 
Os novos HRM-Tri e HRM-Swim deverão chegar ao mercado brevemente e estarão disponíveis 
individualmente a um preço recomendado de venda ao público  (PRVP) de 130 euros e de 100 
euros, respetivamente, ou num bundle por 200 euros. Estará também disponível uma edição 
especial do Forerunner 920XT Tri Bundle, que inclui um Forerunner 920XT preto/prateado, um 
HRM-Tri, um HRM-Swim e um quick release kit, por um PRVP de 599 euros.  
Para mais informações visite o site www.garmin.com. 
 
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 Dispositivos compatíveis com os HRM-Tri e HRM-Swim: Forerunner® 920XT, fēnix® 3, epix™ 
2 Dispositivos de medição de dinâmica de corrida: Forerunner® 920XT, Forerunner® 620, fēnix® 3, fēnix® 2, epix™ 
 
 

 
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. 

http://www.garmin.com/
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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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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