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Garmin apresenta fēnix® Chronos, o novo 

relógio multidesporto com desempenho 

premium e design de luxo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Desempenho de nível superior aliado a um design sofisticado, num relógio construído 

com materiais de alta qualidade que se adapta ao seu estilo em qualquer lugar e situação; 

 

 Navegação de qualidade e de confiança com GPS/GLONASS, altímetro barométrico, 

bússola eletrónica de três eixos, notificações inteligentes e a experiência em navegação 

da Garmin;  

 

 Este relógio oferece monitorização de ritmo cardíaco no pulso com a tecnologia Garmin 

Elevate™, emparelhando funcionalidades de desempenho para vários desportos. 
 

Lisboa, 26 de setembro de 2016 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, apresenta 

hoje o novo fēnix Chronos. Este é o primeiro relógio multidesportivo premium da marca, e combina 

a excelência de um design requintado com um desempenho inigualável. Com um 

revestimento metálico reforçado e lentes de vidro safira resistentes a riscos e de alta 

durabilidade, este equipamento distingue-se em três estilos distintos: corpo em aço com correia 

estilo vintage em pele, corpo em aço com correia em aço inoxidável escovado e titânio com correia 

híbrida em titânio escovado.  

 

Cada relógio é fabricado com a maior atenção ao detalhe, a partir de materiais 

de relojoaria de qualidade e acabado com requintados tratamentos de 

superfície. Todos os relógios dispõem de tecnologias avançadas, tais como GPS 

e posicionamento por satélite GLONASS, sensores adicionais de desporto e 

navegação, visores a cores otimizados para exterior Chroma™ e conectividade 

inteligente para um moderno conjunto de ferramentas - sem precedentes até à 

data em relógios de luxo. 
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No seu pulso a tecnologia de monitorização do ritmo 

cardíaco Garmin Elevate™ permite monitorizar 

convenientemente o ritmo cardíaco sem precisar de uma 

correia para o peito, para uma maior flexibilidade num plano 

de treino. Ao mesmo tempo, também oferece monitorização 

de ritmo cardíaco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

para controlo de recuperação e para melhor quantificar a 

intensidade das suas atividades ao longo do dia.  

 

Para os atletas ambiciosos, este novo equipamento suporta ferramentas de desempenho adicionais 

para corrida, com a real condição de desempenho, o tempo de conclusão estimado (para uma 

corrida de 5 km, por exemplo) e o tempo de recuperação recomendado. A estimativa de VO2 

máximo analisa dados como a velocidade, os batimentos por minuto e a variabilidade do ritmo 

cardíaco para efetuar uma estimativa do volume máximo de oxigénio que pode consumir por 

minuto.  

 

As métricas fisiológicas avançadas permitem que os 

atletas tirem o máximo proveito dos seus exercícios. O 

fēnix Chronos também pode ser emparelhado com 

sensores ANT+ como o Vector™ para obter 

monitorização de desempenho adicional para potência 

em ciclismo, sensores de velocidade e cadência de 

ciclismo assim como outros.  

 

Com a ajuda do GPS/GLONASS e de sensores adicionais, o fēnix Chronos pode monitorizar e 

medir os dados de desempenho durante as suas atividades desportivas, dados como o tempo, 

distância, velocidade, ritmo médio, subida e descida, etc. Essas informações são usadas para 

melhor controlo durante o treino e para análise abrangente após um exercício. Para a 

oportunidade de explorar todo o tipo de atividades, o fēnix Chronos oferece suporte a uma ampla 

variedade de desportos, com diferentes perfis e funcionalidades dedicados sem precisar de 

configurações adicionais, desportos como corrida, natação, ciclismo, triatlo, swim-run (e outros 

multidesportos), corta-mato, caminhada, escalada, esqui, treino em interiores, remo, SUP, esqui de 

fundo e muitos mais.  

 

No modo natação, o relógio oferece suporte tanto para natação em piscina coberta como para 

natação de longa distância e monitoriza distância, braçadas e até mesmo a eficiência das braçadas. 

O modo de esqui coloca a velocidade, a distância, a queda vertical e um contador automático de 

corrida (com Auto Pause para a linha do ascensor) e muito mais ao alcance dos dedos. No modo 

golfe irá obter os metros para a parte frontal, central e traseira do green, layups e doglegs para 

qualquer percurso de um leque de mais de 40.000 percursos disponíveis que pode transferir 

gratuitamente do Garmin Connect. 

 

A tecnologia GPS deste recente equipamento permite-lhe determinar a sua posição e também 

monitorizar a posição ao longo do tempo para gravar um registo de trajetos e fornecer dados 

relativos à atividade, tais como distância, velocidade e tempo. O "trilho de migalhas” gravado é 

utilizado por uma importante funcionalidade de segurança, o TracBack®, que o pode ajudar a 

navegar com segurança de regresso ao ponto de partida, pelo mesmo percurso. O GPS também 
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permite marcar e navegar para locais, como, por exemplo, um ponto de verificação ou um abrigo de 

salvamento, o lugar de estacionamento do seu carro ou outros locais importantes. A bússola 

eletrónica integrada de 3 eixos permite orientação segura até mesmo enquanto está parado. 

 

Para muitas atividades ao ar livre, informações de elevação precisas são cruciais para o sucesso da 

missão, portanto, o fēnix Chronos vem equipado com um altímetro barométrico de alto 

desempenho. Normalmente, um altímetro barométrico requer uma calibração periódica - o fēnix 

Chronos oferece uma função de calibração automática que utiliza o GPS para calibração de 

elevação automática em trânsito de forma a garantir que a elevação se mantém precisa.  

 

Como relógio instrumental de nova geração, o fēnix Chronos vem carregado com recursos que são 

realmente importantes para os modernos aventureiros e atletas. A gestão de energia inteligente 

também oferece grande autonomia - até 25 horas no modo de GPS UltraTrac™, 13 horas no 

modo de GPS e até 1 semana no modo de ligação inteligente (dependendo das definições). Aceda 

à loja Connect IQ™ para personalizações de mostrador adicionais e transferência de aplicações 

adicionais. 

 

O fēnix Chronos está disponível nos seguintes modelos e respetivo PRVP: 

- Correia de relógio híbrida em titânio: 1.299,99€ 

- Correia de relógio híbrida em aço inoxidável escovado: 1.099,99€ 

- Correia de relógio de pele em estilo vintage : 999,99€ 

Vendido somente em relojoarias  

 

Há décadas 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. 

 
 

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, 

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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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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