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Torne este dia dos namorados mais ativo e 

especial com a Garmin  
 

 
 
 

 Caracterizadas pela alta tecnologia e com um estilo inconfundível, as sugestões da 
empresa vão trazer a todos os casais a motivação necessária para o bem estar 
com uma vida mais ativa; 
 

 Com seis sugestões, vai tornar-se ainda mais fácil surpreender e acertar em pleno 
no presente perfeito com a Garmin. 
 

Lisboa, 29 de janeiro de 2016 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, apresenta 
uma seleção das melhores prendas para oferecer no próximo dia de São Valentim. Para marcar 
este dia que celebra o amor, a marca reuniu os equipamentos mais recentes e de tecnologia, 
possibilitando oferecer uma prenda que se vai enquadrar nas preferências de cada um. Desde 
smartwatchs a câmaras de ação, as escolhas para Ela e para Ele já estão feitas, tornando a 
missão de encontrar o presente numa escolha mais simples. 

 
Para ela: 
 
Forerunner® 235 –  o relógio para todos os dias  
 
O Forerunner 235 foi o primeiro relógio desportivo da Garmin a incluir a 
tecnologia Elevate com pulsímetro, uma tecnologia para controlar o ritmo 
cardíaco a partir do pulso e que mostra o ritmo cardíaco em zona num 
interface colorido e de fácil leitura, para que os corredores possam treinar 
de forma mais eficaz. Todos os utilizadores são diferentes, bem como os 
seus objetivos, e com este relógio é possível transferir planos de treino e 
exercícios do Garmin Connect, personalizando os campos de dados ou 
outros mostradores, widgets e aplicações. Ideal para os iniciados e 
amadores no mundo das corridas. PRVP: 349,00€. 
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Vívosmart® HR – O par ideal para manter a atividade 
 
Este é o relógio que permite monitorizar toda a atividade física com 
medição do ritmo cardíaco através do pulso. A correia elegante é 
confortável de usar a qualquer altura do dia e o ecrã apresenta 
constantemente dados, mesmo sob luz solar direta. Apresenta passos, 
distância, calorias, ritmo cardíaco, andares subidos e intensidade da 
atividade, permitindo ainda receber alertas de mensagens de texto, 
chamadas, e-mails, calendário e redes sociais. Com o vívosmart HR, é 
ainda possível controlar músicas e a câmara de ação VIRB, diretamente 
do pulso. Ao oferecer este relógio, o utilizador será lembrado para se 
manter ativo, através de uma barra de movimento e com alertas por 
vibração. PRVP: 149,00€. 
 
vívoactive® Branco – Amor ao primeiro olhar ... para ela! 
 
Este é presente que vai acompanhar todos os dias quem o recebe. É um 
relógio inteligente com GPS, ultrafino e com ecrã tátil, visível mesmo sob 
luz solar e de alta resolução. Inclui aplicações de desporto, para corrida, 
ciclismo, caminhadas, natação e golfe, para além de ter monitorização de 
atividade. Com este equipamento é possível emparelhar um smartphone 
para vibrar ligeiramente e apresentar alertas para chamadas recebidas, 
mensagens de texto, e-mails e itens de calendário, para além de 
notificações de redes sociais e de outras aplicações móveis diretamente 
no seu pulso. PRVP: 249,00€ a 299,00€. 
 
Para ele: 
 
Vivoactive® preto – Amor ao primeiro olhar ... para ele! 
 

Depois da sugestão para Ela, o vívoactive também é a escolha ideal 

para Ele. Mas se calhar ele preferirá a cor preta. Com as mesmas 

características já descritas na verão em branco este é um relógio que ele 

poderá utilizar não só para o trabalho como para o desporto, sendo 

assim um relógio que poderá utilizar todos os dias. E caso ele seja 

amante de golfe poderá descarregar mapas de mais de 40000 campos 

em todo o mundo (a memória só aceita um mapa de cada vez).  

PVP recomendado: 249,00€ a 299,00€. 

 
 
Nova série fēnix® 3 saphire – A escolha para o atleta mais exigente e sempre na moda 

 
Para os atletas mais exigentes, o fēnix 3 saphire é um relógio desportivo 

que encoraja um estilo de vida ativo. O equipamento reúne as melhores 

funcionalidades para o treino fitness e a navegação por satélite, num 

relógio inteligente personalizável com um design resistente e atrativo. 

Com pulseiras em pele, metal ou titânio, esta prenda é ideal para o dia 

dos namorados. A versão HR inclui medição de ritmo cardíaco 

diretamente do pulso, não precisando de utilizar banda de peito graças à 

tecnologia Elevate. Com esta prenda, será possível treinar onde desejar 

com o melhor feedback. PRVP: de 599,00€ a 799,99€. 
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VIRB® XE – Ideal para casais que gostam de aventura e ação 
 

Não poderia faltar uma sugestão especial para registar os melhores 

momentos de grande ação. A câmara Garmin virb XE apresenta-se 

como a próxima geração das câmaras de ação HD, com grande 

capacidade de formatos de gravação e um design ainda mais robusto 

sem necessitar de caixa externa para fotografia subaquática. Com esta 

câmara compacta e à prova de água, é possível realizar vídeos 

profissionais com estabilização de imagem e diversos níveis de zoom. 

A tecnologia G-Metrix, o GPS e sensores Garmin integrados permitem 

registar e apresentar poderosos dados e gráficos, colocando 

informação sobre por exemplo velocidade, altitude e forças G na gravação. A nível de fotografia, 

conta com12 megapixéis e permite captar até 30 fotogramas por Segundo, incluindo Timelapse. 

O microfone é exposto para conseguir um nível de áudio extremamente nítido mesmo debaixo 

de água. PRVP: 449,00€. 

 
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 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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