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Garmin anuncia novo tactix Bravo: relógio 

GPS desportivo tático equipado com 
funcionalidades inteligentes 

 

 
 

 Relógio GPS desportivo que combina funcionalidades de treino tático com 
navegação; 
 

 Equipado com software específico para missões aéreas e no terreno, com uma série 
de funcionalidades de treino e com notificações inteligentes; 
 

 Design resistente, especialmente concebido para os exigentes ambientes táticos. 
 

Lisboa, 3 de março de 2016 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., 
anunciou hoje o novo tactix Bravo, um relógio GPS desportivo que combina funcionalidades de 
treino tático com navegação exterior e ferramentas inteligentes. Com um design resistente, o 
tactix Bravo foi especialmente concebido para os exigentes ambientes táticos.  
 
A lente do mostrador extremamente resistente em safira, não só garante uma leitura perfeita de 
todo o tipo de dados mesmo sob luz solar direta, como também disponibiliza um modo de visão 
noturna. Vem ainda equipado com software específico para missões aéreas e no terreno, com 
uma série de funcionalidades de treino e com notificações inteligentes. É compatível com 
Connect IQ e integra-se totalmente nos diferentes ambientes do dia-a-dia. 
 
“Estamos muito satisfeitos por podermos oferecer aos nossos operadores táticos um relógio 
especificamente desenhado para os acompanhar para todo o lado – o tactix Bravo”, disse 
Vanessa Garrido, Diretora de Marketing de Garmin Iberia. “Este equipamento não só tem a 
capacidade de resistir aos ambientes mais exigentes, como traz consigo software especializado 
que pode realmente ajudar os utilizadores a cumprirem as suas missões e a lidarem com os 
desafios diários que enfrentam nessa atividade.” 
 
Inspirado nas exigências de quem faz cumprir a lei e unidades táticas, e com capacidade de 
resistir às condições mais adversas, o tactix Bravo possui uma lente em safira e um aro 
serrilhado para evitar cortes e arranhões. Exibe ainda um look discreto, todo em preto, com 
acabamento em carbono. O ecrã a cores possui um modo especial totalmente compatível com 
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os óculos de visão noturna. As braceletes do tactix Bravo são feitas em nylon balístico, e estão 
disponíveis nos padrões preto e verde militar. As braceletes podem ser facilmente trocadas sem 
recursos a ferramentas, para que os utilizadores possam facilmente alternar os acessórios.  
 
Equipado com uma antena EXO™ e GPS de alta sensibilidade com suporte 
GLONASS, o tactix Bravo traz consigo um completo conjunto de 
ferramentas para treino tático, exploração, missões, entre outras atividades. 
Os utilizadores que se encontram em terra podem marcar e armazenar até 
1.000 pontos de passagem e navegar facilmente até ao ponto de partida 
através da funcionalidade TracBack®. Os utilizadores que estão no ar 
podem utilizar o software Jumpmaster para três tipos de salto: HAHO, 
HALO e Static. Possui ainda um perfil dedicado para treino tático com um 
modo de duplo posicionamento que pode simultaneamente exibir dois 
conjuntos de sistemas de coordenadas num único ecrã. Com capacidade 
de suportar longas missões ou sessões de treino, o tactix Bravo possui 
uma autonomia de até 50 horas no modo UltraTrac™, de até 20 horas no 
modo de treino GPS e de até três semanas no modo relógio.  
 
O tactix Bravo oferece ainda avançados modos de treino e de exercício físico, para que os 
atletas possam registar dados de desempenho, em tempo-real, como passos, distância, calorias 
queimadas, entre outras informações. Adicionalmente, os atletas podem obter dados avançados 
referentes à dinâmica de corrida, como dimensão da passada, tempo de contacto com o chão, 
rácios de equilíbrio e oscilação vertical, e ainda medidas fisiológicas como o limiar de lactato, a 
classificação de stress e o desempenho1. O tactix Bravo é ainda compatível com outros 
sensores ANT+2 podendo desta forma recolher mais informações, incluindo a temperatura com o 
Tempe™, ou simplesmente controlar a câmara de ação VIRB® remotamente.  
 
Os utilizadores do tactix Bravo terão acesso a novos perfis de atividade como golfe, SUP e 
remo. Com a ajuda da recentemente atualizada app móvel Garmin Connect,  os utilizadores 
podem descarregar mais de 40.000 mil campos de golfe de todo o mundo para garantirem 
acesso a dados mais precisos sobre os campos e utilizar o relógio como marcador digital. Com o 
novo modo SUP/Remo, os utilizadores podem registar o número de remadas, a média de 
remadas e a distância por remada para medirem a sua eficiência.  
 

Com a monitorização da atividade diária e as funcionalidades de 
conectividade, o tactix Bravo transforma-se no relógio ideal para todo o 
tipo de situações do dia-a-dia. Os utilizadores podem registar diariamente o 
número de passos, a distância percorrida e a qualidade do sono, e carregar 
todos estes dados para a aplicação móvel que foi recentemente atualizada, 
Garmin Connect™. Podem ainda ligar o relógio a um smartphone 
compatível para receberem notificações de chamadas, mensagens de texto, 
e de email diretamente no relógio. O tactix Bravo é também compatível 
com o Connect™ IQ, para que os utilizadores possam personalizar o seu 
relógio com uma variedade de mostradores, campos de dados, widgets e 
apps. 
 
O tactix Bravo vai estar disponível no primeiro trimestre de 2016 com um 
PRVP de €699.99.  

 
Há décadas que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de 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. 
 

https://buy.garmin.com/en-US/US/shop-by-accessories/fitness-sensors/tempe-/prod107335.html
http://virb.garmin.com/en-US/
https://buy.garmin.com/en-US/US/on-the-go/apps/garmin-connect-mobile/prod125677.html
http://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/new-garmin-connect-mobile-app-available-now.html#.VnHW7TbWrLA
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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 
Necessário HRM-Run ou HRM-Tri para medição de Comprimento de passada, tempo de contacto com o chão e rácio de 

equilíbrio/vertical. A banda peitorial para medição da frequência cardíaca é necessária para apuramento do Limiar de lactato, 
Classificação de stress Score, e Desempenho. Para mais informações sobre dinâmica de corrida avançada clique aqui. 
2 
Vendido separadamente. 

 
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 

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://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/measure-what-matters-with-the-most-advanced-gps-running-watch-from-garmin-introducing-the-forerunner.html#.VnHiOzbWrLA
http://www.garmin.com/newsroom
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