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Approach G10 - novo e pequeno dispositivo 

ideal para acompanhar os golfistas 
 

 
 
 

 Este equipamento oferece todos os dados de golfe de GPS num útil formato de 
fixação por clipe, pré-carregados com mais de 40.000 campos internacionais; 
 

 Compacto, leve e fácil de utilizar, a empresa apresenta um produto que permite medir, 
as distâncias das tacadas a partir de qualquer ponto do campo em que se esteja a 
jogar. Para aqueles que gostam de caminhar nos links, existe até um odómetro 
incorporado que indica exatamente o caminho que já percorreu. 

 
Lisboa, 29 de fevereiro de 2016 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite, apresenta o Approach G10, o dispositivo para todos os golfistas que querem melhorar a 
sua técnica e acertar com cada tacada. Quer esteja na cintura, bolso ou saco de tacos, este 
compacto e intuitivo dispositivo irá acompanhar o atleta em qualquer campo. Com mais de 
40.000 campos de todo o mundo pré-instalados, facilitará distâncias às zonas frontal, central e 
traseira do green, obstáculos, vista do green, posicionamento manual da bandeira e muito mais. 
 
Quer seja um jogo amigável ou um treino de preparação para um evento 
importante, o dispositivo de golfe Approach G10 sabe a localização exata e a 
distância a que o praticante se encontra da bandeira seguinte. O recetor de 
GPS de alta sensibilidade fornece-lhe os dados que precisa para jogar com a 
máxima confiança. O ecrã quadrado de 1,3 polegadas é nítido e de fácil 
interpretação e permite-lhe consultar as distâncias até à parte dianteira, traseira 
e central do green, bem como obstáculos, doglegs e layups. 
 
O cartão digital de pontuação incorporado com acompanhamento das estatísticas facilita a 
contabilização dos valores de cada ronda. Quando o jogo estiver terminado, o utilizador pode 
guardar e analisar a sua ronda ou jogo de golfe ou carregar os dados do jogo para a plataforma 
Garmin Connect™. Será ainda mais simples guardar, analisar e partilhar os cartões de 
pontuação pessoais, criando uma dinâmica de competição entre utilizadores e praticantes de 
golfe. 
 
“É com enorme satisfação que disponibilizamos mais um produto para 
golfe, para os nossos clientes. O Approach G10 é muito prático e destinado 
a todos os praticantes de golfe que pretendem melhorar o seu jogo sem 
grandes dispositivos. A sua fixação por clipe torna o equipamento adaptável 
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a qualquer lugar, facilitando o transporte para os seus utilizadores.” disse Vanessa Garrido, 
responsável de Marketing da Garmin Iberia.  

 
Este equipamento também oferece atualizações de campos gratuitas, de carácter vitalício. O 
dispositivo é fornecido pronto a utilizar, sem que sejam necessárias configurações e com mais 
de 40 000 campos pré-carregados. Para além disto, são adicionados novos campos e 
atualizações até 4 vezes por ano, disponíveis através do website da Garmin. E o melhor de tudo 
é que estas atualizações dos campos são gratuitas — não existem custos, taxas ou 
subscrições. 

 
Com um design discreto e com uma classificação de água de 10 metros, o Approach G10 
possui uma bateria de longa duração, para que possa jogar rondas mais longas e desfrutar 
facilmente do jogo durante todo o fim de semana com esta autonomia. O equipamento ainda 
consegue passar até 15 horas no modo de GPS total sem ter de recarregar a bateria. 
 
O Approach G10 está disponível por um PRVP de 149,99€.  

 
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. 
 

 
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: 
Inês Fernandes    

EDC 
Tel. (+351) 211 913 070  
Email: ines.fernandes@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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