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Garmin combina desporto e elegância com o 

relógio fēnix® 3 Sapphire HR 
 

 
 

 O mais recente fénix 3® Sapphire HR da Garmin conta com pulsímetro integrado, 

controlando assim os dados de frequência cardíaca sem ter de utilizar dispositivos 

adicionais; 

 

 O relógio multidesportivo destaca-se pelo seu design elegante e sofisticado. 

 
Lisboa, 12 de maio de 2016 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, 

apresenta um dos seus mais recentes desenvolvimentos: o fēnix® 3 Sapphire HR. Este 

incomparável relógio desportivo, com GPS integrado, foi concebido para atletas exigentes e 

aventureiros ao ar livre. A integração da tecnologia de medição de ritmo cardíaco no pulso 

Garmin Elevate™ faz com que esteja sempre pronto para entrar em ação a qualquer momento, 

registando o ritmo cardíaco. 

 

O fēnix 3 Sapphire HR foi concebido para ajudar os utilizadores em atividades 

desportivas e na vida ao ar livre, estando equipado para treinos 

multidesportivos e equipado com navegação GPS. Suporta desportos de 

desempenho, como corrida, ciclismo, natação, trail running, remo, treino em 

interiores e esqui de fundo, bem como atividades muitodesporto como o triatlo 

e atividades de lazer, como caminhada, SUP, escalada, esqui alpino e muito 

mais. Mede o desempenho em movimento, monitoriza atividades para partilha 

e guia o utilizador de volta a casa após uma aventura.  

 

Apresenta um design atlético resistente com materiais de qualidade e 

funcionalidades inteligentes. O ecrã Chroma a cores de alta resolução e 

legível sob luz solar com retroiluminação LED apresenta os seus dados de forma 

nítida em quaisquer condições de luminosidade. O relógio tem uma classificação 

de resistência à água de 100 metros e a vida útil da bateria corresponde a um 

máximo de 50 horas no modo de poupança de bateria UltraTrac™, 20 horas no 

modo GPS e até 3 semanas no modo relógio inteligente (dependendo das 

definições). 

 

http://www.garmin.com/pt-PT/legal/waterrating
http://www.garmin.com/pt-PT/legal/waterrating
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Ao aceder à plataforma Connect IQ, o utilizador pode ainda personalizar mostradores de relógio, 

campos de dados ou ainda transferir widgets e atividades.  

 

Para proporcionar uma liberdade total aos atletas mais ambiciosos, o fēnix 3 

Sapphire HR inclui a tecnologia Garmin Elevate de medição do ritmo cardíaco 

no pulso. Desta forma, os utilizadores podem monitorizar a frequência cardíaca 

sem ser necessário usar uma banda de peito. Desta forma, o fénix 3 Sapphire 

HR permite um controlo das pulsações 24 horas por dia, sete dias por 

semana, seja durante os treinos ou em todas as suas atividades diárias, 

recolhendo informação mais precisa sobre as calorias queimadas. 

 

“O fēnix® 3 Sapphire HR foi um relógio bem-sucedido a partir do momento em que foi lançado, um 

fiel aliado dos desportistas mais exigentes, independentemente da modalidade desportiva favorita. 

Graças à tecnologia Garmin Elevate, os utilizadores podem monitorizar a frequência cardíaca sem 

utilizar dispositivos adicionais. Este é um equipamento que junta elegância e um caráter desportivo, 

prático e perfeito para o dia-a-dia.”, explica Vanessa Garrido, Diretora de Marekting da Garmin 

Ibérica. 

 

O fēnix 3 Sapphire HR dispõe de funcionalidades completas de navegação e 

monitorização para orientar o utilizador dentro e fora do percurso tradicional. O 

equipamento guarda um registo de trajetos GPS, criando um trilho à medida que 

se desloca. Também permite assinalar localizações, como uma linha de partida 

ou chegada, um ponto de controlo do percurso, um veículo ou qualquer outro 

ponto de interesse.  

 

O preço de venda recomendado para o fēnix 3 Sapphire HR é de 599,99 euros. 

 

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. 
 

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
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html
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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 

mailto:ines.fernandes@edc.pt
mailto:vanessa.garrido@garmin.com

