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O dia internacional da juventude combina com a 

radical Garmin VIRB XE 

   

 
 

 É cada vez mais comum os jovens optarem pela prática dos desportos radicais, 
especialmente em grupo, e esta câmara de ação vai captar os melhores momentos para 
recordarem mais tarde;  
 

 BTT, paintball, surf, escalada ou BTT são algumas das modalidades escolhidas para 
atividades de grupo nas férias, e a VIRB XE tem a versatilidade de se adaptar a todas as 
situações. 

 
Lisboa, 10 de agosto de 2016 - A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd, apoia 
todas as modalidades desportivas e um espírito de vida mais ativa, seja qual for a faixa etária. A 
poucos dias do Dia Internacional da Juventude, a 12 de agosto, a marca promove uma nova forma 
de eternizar momentos radicais entre um grupo de amigos com a câmara de ação VIRB XE. 
 
Nos dias de hoje, são vários os grupos de amigos que fazem programas para as férias e finais de 
semana que envolvam atividades radicais. O importante é o espírito de equipa, a diversão e 
momentos que perduram uma vida. E como guardá-los? A Garmin conta com uma leve, compacta e 
versátil câmara adequada a desportos aquáticos ou todo o terreno. E se o utilizador pretender captar 
fotografias durante a gravação de vídeo? Com este equipamento é possível conjugar estas duas 
funcionalidades tornando-a a escolha acertada.  
 
A VIRB XE é a câmara ideal para transportar, conjugando a captação de imagens de alta definição e 
com capacidade de estar submersa até 50metros sem precisar de proteção adicional. Mesmo 
debaixo de água, o som e imagem continuam nítidos. Para uma utilização ainda mais fácil e com 
maior controlo, o equipamento conta com um seletor de gravação de um toque único na parte 
superior da câmara mas também com um botão de obturador igual a uma câmara tradicional, mas 
especialmente pensado e desenhado para atividades de ação. 
 
A câmara tem ainda capacidade para ligação sem fios a sensores externos e dispositivos Garmin, 
permitindo captar dados a partir de uma mota, barco ou jipe, ideal para corridas de buggies por 
exemplo. 
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Para além de registar os melhores momentos, 
o utilizador pode ainda contar com vídeos e 
fotografias profissionais e de alta definição 
(1440p30, 1080p60 e 720p120), com 
possibilidade de ajustar o zoom por diversos 
níveis e preparada para registar e transmitir 
dados como a velocidade, a distância, a 
altitude, entre outros para transmitir melhor a 
intensidade real dos momentos gravados com 
os dados G-Metrix. 

 
Para quem desejar fazer um Timelapse prolongado, a câmara entrará em modo de suspensão entre 
os disparos, o que permite prolongar a vida útil da bateria para períodos de captação longos. 

 
Em desportos radicais, a possibilidade de perder o equipamento de vista é muito grande. A pensar 
nisto, a Garmin integrou nesta câmara a função de localização VIRB para oferecer um reforço de 
segurança, permitindo saber a sua última posição para que seja possível voltar e recuperá-la. 
Sincronizando a um smartphone (compatível) esta funcionalidade indicará a localização precisa.  
 
Esta câmara pode ser ligada através de Wi-Fi, através da aplicação Garmin VIRB® para dispositivos 
móveis no smartphone ou tablet compatível. Esta funcionalidade oferece a possibilidade de 
reproduzir e editar imagens gravadas, sobrepor dados G-Metrix e enviar vídeos para a cloud, 
permitindo ainda controlar e configurar a câmara através de um dispositivo Garmin compatível. Com 
o software VIRB Edit gratuito (disponível para dispositivos móveis e computador) o utilizador poderá 
sobrepor automaticamente indicadores e gráficos que representem a sua velocidade, aceleração, 
frequência cardíaca e muito mais, em tempo real. 

 
A VIRB XE está disponível por um PRVP de 399,99€.  

 
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, 
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 

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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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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