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Garmin apresenta Varia Vision™: visor de 

dados para bicicletas 
 

 
  

 O Varia Vision é colocado nos óculos de sol dos ciclistas e exibe toda a 
informação essencial reproduzida por um equipamento edge compatível; 

 

 Os atletas podem aceder a dados sobre o desempenho, indicações de 
navegação ponto a ponto, notificações inteligentes, entre outras informações; 

 

 Pode ainda ser ligado ao radar traseiro Varia para uma total noção dos veículos 
que se aproximam pela retaguarda; 

 
Lisboa, 13 de janeiro de 2016 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin, deu hoje 
a conhecer o Varia Vision, um ecrã no campo de visão que ajuda os ciclistas a melhorem o 
nível de atenção na estrada, ao colocar toda a informação relevante diretamente na sua linha de 
visão.  
 
Com recurso a uma versátil estrutura de montagem, o Varia Vision é colocado nos óculos de 
sol dos ciclistas e exibe toda a informação essencial reproduzida por um equipamento 
compatível1, nomeadamente dados sobre o desempenho, indicações de navegação ponto a 
ponto, notificações inteligentes, entre outros dados. Quando emparelhado com o inovador 
sistema de radar traseiro, o Varia Vision avisa os utilizadores sempre que existem viaturas a 
aproximarem-se pela retaguarda, ajudando a criar um ambiente de circulação mais seguro. 
 
Design elegante 
Com uma bateria que oferece uma autonomia de oito horas de funcionamento contínuo, um 
ecrã tátil que funciona mesmo com luvas e que está preparado para suportar todo o tipo de 
alterações meteorológicas, o Varia Vision ajuda os atletas a concentrarem-se mais do que 
nunca em toda a prova/treino/viagem. A estrutura de montagem ajustável e o acelerómetro 
integrado permitem que o novo equipamento seja colocado em ambas as hastes dos óculos, 
através de um braço totalmente ajustável e de um óculo, garantindo desta forma o melhor 
posicionamento para uma visualização perfeita. O Varia Vision exibe um design robusto e à 
prova de água, mas pesa apenas 29,7 gramas, assegurando o máximo conforto do utilizador. O 
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sensor de luz integrado e o ecrã a cores garantem também a melhor visualização de todo o tipo 
de conteúdos, nas diferentes condições de luz.   
 
Funcionalidades de conectividade 
Ligue o Varia Vision a um dispositivo Edge compatível para aceder a vários ecrãs de dados 
integrados e personalizáveis, que exibem estatísticas de desempenho, informações sobre a 
circulação com setas direcionais, a distância para cada momento de viragem, o nome da rua, 
entre outras coisas (informação disponível conforme o modelo edge). O Varia Vision pode 
ainda ser ligado ao radar traseiro Varia para uma total noção dos veículos que se aproximam 
pela retaguarda.  
 
Os ciclistas podem ainda manter-se sempre 
conectados, mesmo durante os passeios mais 
longos, através do sistema de alertas por vibração do 
Varia Vision, que avisa os atletas sobre dados de 
desempenho, de navegação, importantes avisos para 
a circulação dos ciclistas e notificações inteligentes2. 
Os ciclistas podem receber alertas sempre que 
recebem um telefonema, ou uma mensagem de texto, 
sem nunca terem que tirar os olhos da estrada.  
 
O ecrã no campo de visão Varia Vision está disponível em breve, por um PRVP de 399,99 
euros. 
 
“Estamos muito satisfeitos por podermos anunciar mais um equipamento que reforça a 
segurança dos ciclistas na estrada, e que vai enriquecer a inovadora linha de produtos Varia, o 
visor de dados Varia Vision”, disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing de Garmin Iberia. 
“Os ciclistas podem agora facilmente visualizar toda a informação e receber alertas enquanto 
circulam, sem nunca terem que tirar os olhos da estrada.” 
 
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. 
 
1 Consultar o Garmin.com/VariaVisionDevices para mais informação 

 

 
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 

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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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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