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Garmin lança novo GPS náutico portátil: 

GPS 73  
 

 
 

 Este dispositivo oferece aos adeptos das atividades náuticas uma solução simples, 
resistente e fiável, a um preço surpreendentemente económico; 
 

 O GPS 73 pode ser utilizado tanto em terra, como no mar. Além de ser resistente à 
água também flutua, algo que pode evitar a sua perda em caso de queda; 

 
Lisboa, 8 de fevereiro de 2016 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, apresentou 
o GPS 73, um novo dispositivo GPS portátil especificamente criado para os utilizadores que 
procuram uma solução de navegação náutica simples, resistente e fiável, a um preço 
surpreendentemente económico. Além de se destacar dos demais modelos pelo facto de 
flutuar, este dispositivo foi realmente criado para responder às necessidades dos adeptos da 
navegação, disponibilizando importante funções como: Homem ao Mar (MOB), Tempo estimado 
de chegada e Planeamento de rotas e navegação. Inclui ainda o SailAssist™ que traça uma 
linha virtual de partida e uma linha de rumo, oferece um temporizador de contagem regressiva e 
um assistente de direção. 
 
As funções SailAssist™ incluídas no GPS 73 garantem uma vantagem 
competitiva em regatas de competição. Os navegadores podem usufruir de 
uma partida perfeita através da visualização da linha virtual de partida, e 
contar com a ajuda do temporizador com contagem regressiva para 
garantirem a chegada à linha da meta no momento adequado. Uma vez 
iniciada a regata, o GPS 73 ativa automaticamente o assistente de direção.  
Este ajuda o navegador a identificar o melhor momento de viragem, 
dependendo do posicionamento da embarcação e do ângulo do vento. A 
linha de rumo, outra função do SailAssist™, agiliza e simplifica também a 
navegação. 
 
Equipado com um GPS de alta sensibilidade, este novo modelo identifica mais rapidamente, e 
de uma forma mais precisa, a localização do navegador, inclusive em locais mais complicados. 
Adicionalmente, o GPS 73 permite registar e armazenar 1.000 pontos de passagem e 100 rotas, 
simplificando desta forma o regresso aos pontos preferidos. Toda esta informação pode ser 
transferida através de uma ligação USB, ou através do protocolo NMEA 0183. Os utilizadores 
podem ainda ligar o GPS 73 a um computador para poderem utilizar o software gratuito de 
planificação de rotas HomePort™. 
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O GPS 73 tem uma interface muito intuitiva e um teclado 
retroiluminado, para uma utilização mais fácil e rápida. O 
ecrã de alto contraste facilita a leitura de todos os dados, 
em todo o tipo de condições de luz. Este equipamento 
pode ser utilizado em terra ou no mar. Além de ser 
resistente água (IPX7), também flutua. 
A autonomia da bateria do GPS 73 foi bastante melhorada, 
face ao modelo anterior, oferecendo agora 18 horas de 
autonomia com 2 pilhas AA (vendidas em separado). 

 
“O GPS 73 surge com uma série de novidades e melhoramentos face ao modelo anterior, o 
GPS 72 que se posicionou como uma ferramenta funcional, resistente e low cost durante 
aproximadamente uma década. É um modelo mais completo, mais simples e que responde às 
necessidades dos amantes das atividades náuticas”, disse Salvador Alcover, Diretor Geral da 
Garmin Iberia. “Este novo modelo é ideal tanto para pequenas embarcações que não possuem 
um plotter, como para apoio à navegação em caso de emergência, em todo o tipo de barcos.” 
 
A Garmin foi recentemente nomeada Fabricante do Ano pela National Marine Electronics 
Association (NMEA), e presenteada com o maior reconhecimento durante a prestigiada 
convenção NMEA 2015. A divisão náutica da Garmin integra um amplo portefólio que inclui os 
produtos mais sofisticados e avançados do mercado de plotters, sistemas multifunções com 
ecrãs táteis, sondas, radares de alta definição, pilotos automáticos, entre outros produtos e 
serviços reconhecidos pela sua inovação, fiabilidade e facilidade de uso. 
 
O novo GPS 73 está à venda por um preço recomendado de 179 euros (IVA incluído). 
 
Há mais de 25 anos 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 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 
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