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Este verão faça umas piscinas com a Garmin 

 

 
 
 

 Garmin Swim™, Forerunner® 920XT e vívoactive™ são as três escolhas da marca 
para o acompanhar a nadar este verão. E graças ao seu design moderno podem 
ser usados todos os dias com muito estilo 
 

 Para curiosos e atletas, estes relógios permitem que os utilizadores se 
mantenham focados no que é realmente importante: melhorar a performance a 
cada treino e em tempo real 
 

 O design inovador dos três modelos permite uma resistência mínima à água, pelo 
que não prejudica a performance do nadador 
 

 Depois de concluir o treino, os atletas podem fazer upload dos seus resultados 
para o Garmin Connect™ (http://connect.garmin.com), um site gratuito que 
permite uma análise e partilha de vários dados 

 
 
Lisboa, 23 de julho de 2015 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin, líder 
mundial em navegação por satélite*, sugere ir a banhos mas com o devido material para 
poder tirar todo o proveito nestas férias de verão. Para tal, a marca reúne um conjunto dos 
equipamentos must have que maior sucesso têm tido não só junto dos atletas profissionais 
como junto dos fãs das atividades em piscinas, rios e mar. O Garmin Swim™, o 
Forerunner® 920XT e o vívoactive™ reúnem funcionalidades tecnológicas de topo com 
métricas de treino e conectividades avançadas em ergonómicos relógios de fácil utilização. 
 
“A Garmin escolheu três modelos de relógios mais apetecíveis para quem é 
apaixonado pela natação. São três modelos para todos os gostos, necessidades e 
carteiras, sendo que, por 149 euros, o utilizador pode ter um relógio de caráter mais  
profissional, como é o exemplo do Garmin Swim™. O Forerunner 920XT® inova já 
com métricas de natação e conectividade avançadas e o vívoactive™ é a mais 
recente aposta, um smartwatch para o dia-à-dia com GPS e aplicações desportivas, 
personalizável ao estilo de vida de cada um”, disse Vanessa Garrido, Diretora de 
Marketing da Garmin Ibéria.  
 

http://connect.garmin.com/
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Garmin Swim™ – o primeiro relógio da Garmin para apaixonados por natação 

 
Com este relógio no pulso, os nadadores podem focar-se 
exclusivamente na sua técnica e deixar de lado as restantes 
preocupações. O Garmin Swim™ identifica automaticamente a 
natureza das braçadas e mede com precisão o comprimento 
e o número das mesmas, a distância e o ritmo, entre outros 
elementos. Gastando apenas alguns segundos, os utilizadores 
podem definir tempos de treino ou iniciar um treino 
cronometrado sem necessitarem de estar constantemente a 
olhar para o relógio da piscina. O Swim™ ajuda mesmo a 
calcular o swolf score dos nadadores para maximizar a 
eficiência, tornando-o num parceiro ideal para quem procura o 
melhor resultado em cada prova em que participa. Com ele, os 

nadadores podem finalmente deixar de fazer contas de cabeça enquanto treinam e focar-
se no treino em si. No fim, terão acesso a todas as informações importantes para análise 
do mesmo, de forma automática e em tempo real. Para ver o Garmin Swim™ em ação, vá 
a www.garmin.com/swim. O novo Garmin Swim™ já está disponível no mercado nacional 
por um preço recomendado de 149 euros, IVA incluído. Para mais informações, visite 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod97287.html. 
 
 

Forerunner® 920XT – o relógio top para triatlo com métricas de treino avançadas 
 
Extremamente fino e leve (15% mais leve e  18% mais 
fino que o seu antecessor Forerunner® 910XT), o 
Forerunner® 920XT tem uma pulseira articulada que 
oferece ao utilizador um ajuste ainda mais confortável. O 
seu ecrã a cores de alta resolução facilita a visualização 
e o acesso a todos os dados estatísticos, mesmo durante 
as provas ou treinos. Este é um relógio com informações 
específicas para corrida, bicicleta e natação e entre as 
várias características avançadas disponíveis, destaque 
para a avaliação e medição da dinâmica de corrida, dos 
níveis de VO2 máx e para a disponibilização da 
estimativa de recuperação. Com o novo Forerunner® 
920XT, os atletas e desportistas terão assegurado um acompanhamento total ao segundo, 
o acesso a notificações vindas do seu smartphone e a um controlo da atividade diária, 
monitorizando os passos e as calorias queimadas.  
 
Resistente à água (5 ATM), o Forerunner® 920XT oferece métricas de natação avançadas 
para treino em piscina ou no mar e os atletas poderão registar exercícios específicos, bem 
como cronometrar tempos, medir distâncias, ritmo, estilo nadado, contagem de braçadas e 
classificação SWOLF. O Forerunner®  920XT inclui também funções de alerta: alerta de 
distância para o utilizador saber quando atinge determinada distância e um alerta de tempo 
para ajudar o utilizador a manter uma determinada cadência.  
O Forerunner® 920XT está disponível em preto/azul ou vermelho/branco a um preço 
recomendado de 449 euros e 499 euros (para versão premium com monitor de frequência 
cardíaca HRM-run). Toda a informação sobre o Forerunner® 920XT em 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod137024.html. 
 
 
 
 

http://www.garmin.com/swim
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod97287.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod137024.html
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Smartwatch vívoactive™ - Ecrã tátil e conectividades avançadas 

 
 
O vívoactive™ é um smartwatch de ecrã tátil ultra fino a 
cores, de alta resolução, que garante a visualização 
perfeita de todos os conteúdos, e apresenta 
características de conectividade avançadas, isto é, 
quando emparelhado com um smartphone permite 
receber notificações e ver no ecrã as chamadas e 
mensagens recebidas, entre outros alertas. 
 
O vívoactive™ conta com aplicações desportivas para 
corrida, ciclismo, golfe e natação e um monitor de 
atividade, e independentemente do desporto praticado, 
o utilizador poderá controlar os treinos, registar 
distâncias e velocidade graças ao GPS, analisar 
alterações de desempenho e de ritmo, e obter dados sobre os tempos conseguidos. Para 
os amantes da natação, o vívoactive™ integra um acelerómetro que permite 
controlar a distância, ritmo e número de braçadas em piscina. E para ajudar a 
promover e a manter um estilo de vida saudável, este smartwatch monitoriza os passos, 
calorias e distâncias realizadas dia após dia. A linha de inatividade avisa quando fica 
demasiado tempo sentado. 
 
Para que o desporto não interfira com a vida profissional e vice-versa, o vívoactive™ pode 
ser usado de forma independente com o smartphone. O utilizador tem acesso a 
notificações e pode ver no ecrã todas as chamadas e mensagens recebidas e outros 
alertas das redes sociais favoritas e aplicações. O vívoactive™ sincroniza todas as 
informações com o smartphone depois de cada atividade, ou uma vez alcançado um certo 
número de passos.  
 
O smartwatch vívoactive™ está disponível em duas versões - vívoactive™ (Clip 
carregador/USB) e o vívoactive™ Pack (Pulsímetro, clip carregador/USB) - e em duas 
cores (preto e branco). Disponível a um preço recomendado de venda ao público de 249 
euros (vívoactive™) e 299 euros (vívoactive™ Pack).   
 
Para mais informações sobre o smartwatch vívoactive™ aceda a 
http://sites.garmin.com/pt-PT/vivo/vivoactive/. 
 
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 

http://sites.garmin.com/pt-PT/vivo/vivoactive/
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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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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