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Garmin apresenta Edge 820 e Edge Explore 

820, os mais recentes computadores GPS para 
bicicleta 

 

 
 

 Os dois novos modelos vêm equipados com novas tecnologias e funcionalidades que 
permitem aos ciclistas melhorarem o seu desempenho desportivo; 
 

 A nova funcionalidade Group Track permite aos ciclistas acompanharem permanentemente 
os atletas do seu grupo, mesmo que se separem, garantindo a máxima segurança de todos 
os envolvidos na atividade e evitando que algum membro se perca; 

 

 Os equipamentos garantem compatibilidade com soluções Varia™, ANT+® e Strava. 
 

Lisboa, 22 de julho de 2016 - A Garmin, uma unidade da Garmin Ltd., anunciou hoje o lançamento 
dos equipamentos Edge 820 e o Edge Explore 820. Estes dois computadores de ciclismo com GPS 
são extremamente leves e compactos, e oferecem a todos os ciclistas informações relevantes de 
uma forma simples, com um conjunto de funcionalidades orientadas para a navegação e novas 
opções como o GroupTrack1.  

 
“Estamos muito satisfeitos por podermos partilhar estes novos modelos com os adeptos do ciclismo. 
São equipamentos que trazem consigo funcionalidades inovadoras e realmente úteis para os 
praticantes desta atividade” explica Vanessa Garrido, Diretora de Marketing de Garmin Ibéria. “O 
Edge 820 e o Edge Explore 820 estão preparados para responderem às necessidades de todos os 
ciclistas e reforçando a sua segurança, como é o caso da função GroupTrack e da Deteção de 
Acidentes. Todos os utilizadores querem sentir-se seguros e acompanhados enquanto praticam a 
sua modalidade desportiva de eleição, e a Garmin não poderia deixar de cumprir este desejo”.  
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Os ciclistas podem manter-se ligados aos seus familiares e amigos, dentro ou fora do pelotão, graças 
às inúmeras opções de conectividade do Edge 820 e Edge Explore 820. Com a nova opção 
GroupTrack, os ciclistas podem manter contacto com os restantes membros do grupo, aumentando 
a segurança na atividade. Mesmo que um deles acelere e saia da linha de visão, ficará sempre 
presente no mapa dos colegas e para tal basta que utilizem um equipamento compatível com a 
função Live Track (Edge, Forerunner/fénix/vívosmart HR+/vívoactive). Esta função desenrola-se de 
forma simples: o utilizador apenas precisa de ter um smartphone compatível e emparelhar o Edge 
820 ou Edge 820 Explore à plataforma Garmin Connect™ Mobile. Esta funcionalidade vai permitir 
aos ciclistas desfrutarem do seu desporto favorito, potenciando as funções de localização. 

 
Para garantir um ambiente de maior segurança, ambos os equipamentos são compatíveis com a 
gama Varia™, e integram sensores de deteção de acidentes2. Estes equipamentos integram um 
sistema que envia automaticamente uma mensagem com a localização do ciclista para o contacto de 
emergência, em cado de acidentes. 
 
Trazem ainda consigo o Garmin Cycle Map com pontos de interesse, trilhos específicos para 
bicicletas, entre outras informações úteis para os amantes do ciclismo. Tudo isto, num equipamento 
compacto e preparado para enfrentar as condições mais adversas. Para os ciclistas que procuram 
dados mais completos, o Edge 820 oferece ainda monitorização avançada de desempenho, 
incluindo VO2 max3, auxiliar de recuperação, FTP, monitor de watts/kg, análise de desempenho e 
dinâmica de ciclismo avançada4.  
 
Os utilizadores podem ainda ter acesso a opções e a funcionalidades de mapeamento específicas: 
dados de navegação orientados para ciclistas (Garmin Cycle Map), navegação ponto a ponto, 
Course Creator e planeamento de rotas no equipamento. O GPS, GLONASS e altímetro integrados 
fornecem dados precisos sobre distância, velocidade e altitude.  

 
Os modelos Edge 820 e Edge Explore 820 podem ser utilizados em quaisquer condições 
atmosféricas. Ambos os equipamentos integram um ecrã tátil de alta resolução, com 2,3 polegadas 
que garante uma boa resposta mesmo com a utilização de luvas ou com as mãos transpiradas. O 
sensor de iluminação do Edge 820 ajusta automaticamente o brilho do ecrã para facilitar a leitura dos 
conteúdos. 

 
Compatível com o Connect IQ™, garantem aos utilizadores um elevado 
nível de personalização, através do download de aplicações gratuitas e 
campos de dados. Os utilizadores podem manter-se permanentemente 
ligados, mesmo durante um treino ou prova, através das notificações 
inteligentes. O atleta é prontamente informado sempre que recebe uma 
chamada, mensagem de texto, email ou outro contacto num smartphone 
compatível5. Além de poderem partilhar os seus resultados e outros 
conteúdos nas redes sociais, os ciclistas podem também carregar 
automaticamente todos os dados para o Garmin Connect, uma comunidade 
de fitness online gratuita que oferece diagramas, gráficos, mapas e outros 
conteúdos que permitem aos utilizadores visualizarem as suas atividades e 
acompanharem o progresso. 

 
O Edge 820 e Edge Explore 820 possuem uma bateria com uma autonomia de 15 horas. O novo 
modo de economia da bateria consegue aumentar o tempo de duração em até 50 por cento, 
permitindo a ativação do ecrã apenas quando este é necessário. Isto, sem comprometer o 
acompanhamento permanente de todo o percurso. 
 
O Edge 820 vai estar disponível por um preço recomendado de €399.99, ou de €499.99 num pacote 
comercial com o sensor de velocidade, o sensor de cadência e um equipamento de monitorização de 
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frequência cardíaca premium. O Edge Explore 820 vai ser comercializado a um preço recomendado 
de  €349.99. 
 
O crescente segmento de fitness da Garmin desenvolve tecnologias que melhoram e promovem um 
estilo de vida saudável e mais ativo. Independentemente da atividade desportiva praticada - corrida, 
ciclismo, natação, ou outros desportos – estes equipamentos ajudam os utilizadores a alcançares os 
seus objetivos pessoais. 

 
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 Quando emparelhado com um smartphone compatível. O GroupTrack consegue acompanhar até 50 ciclistas e permite a 
monitorização dos mesmos até uma distância de 10 milhas (16km). 
2 Deteção de incidentes orientada para ciclismo em estrada. 
3 Quando usado com monitor de força e de frequência cardíaca. 
4 Quando usado com o medidor de força Vector™. 
5 Para mais informações consulte  site Garmin.com/ble 
 

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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