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Ofereça sonhos com a Garmin 

 

 

 

 

 

 
 Estas propostas vão trazer consigo mais do que apenas um equipamento, mas 

também novas experiências, emoções e dias intensos ao ar livre. 
 

Lisboa, 20 de dezembro de 2015: A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 

portáteis, partilha algumas sugestões para oferecer um presente especial e fazer feliz uma pessoa 

importante na nossa vida. Os equipamentos da marca têm tudo o que é necessário para se 

tornarem na prenda ideal, sobretudo pela experiência que proporciona no dia a dia. 

 

A marca sugere alguns presentes para surpreender neste Natal, com êxitos de vendas e novidades: 

vivoactive® HR, vivosmart® HR+, a série Drive™, Fēnix Chronos®, Forerunner® 35, Fēnix® 3 

Sapphire HR e Edge® 820. 

 

vivoactive® HR  
A oferta ideal para os que praticam vários desportos e pretendem manter o ritmo 
cardíaco de baixo de olho 

Este relógio inteligente com GPS e medição do ritmo cardíaco com base no pulso 

dispensa o uso de uma banda de peito, graças à tecnologia Garmin Elevate™. 

Tem um ecrã tátil a cores, de alta resolução, legível sob luz solar e é um 

equipamento multidesportivo. Fornece informações acerca das calorias 

queimadas,  intensidade do exercício e ainda notifica o utilizador das notificações 

recebidas no seu smartphone.  

PRVP: desde 269,99€ 

 
vivosmart® HR+  
Uma pulseira discreta mas com estilo para os que gostam de algo mais 
minimalista mas que se preocupam com o bem estar físico 

O monitor de atividade vívosmart HR+ utiliza tecnologia Garmin Elevate™ 

integrada para controlar o ritmo cardíaco na zona do pulso permanentemente. 

Para além de contar passos, calorias ou minutos de intensidade, utiliza também 

satélites de GPS para registar a distância percorrida e a rapidez. Também partilha 

notificações inteligentes, que incluem e-mail, chamadas, mensagens ou alertas de 

redes sociais. 

PRVP: 219,99€ 
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Garmin DriveSmart™ 60LMT  
Um excelente GPS para oferecer aos que se preocupam com a segurança nas 
viagens de automóvel 

Este é um equipamento de navegação com GPS, diferenciado pelos avisos ao 

condutor. A condução faz-se sobre máxima concentração na estrada, sem deixar 

de estar contactável através das notificações inteligentes personalizáveis 

apresentadas no ecrã. Conta com navegação ativada por voz e chamadas em 

mãos-livres por Bluetooth. Inclui todas as funcionalidades de alerta ao condutor- 

As funcionalidades Bird's Eye, photoReal, Live Traffix e Digital Traffic ajudam a 

desfrutar de uma condução mais tranquila e segura.  

PRVP: 219,99€ 

 
Fēnix Chronos®  
A oferta ideal para os aventureiros que procuram uma combinação de 
tecnologia de ponta com luxo e requinte 

Desempenho de topo combinado com um design sofisticado, o novo 

fēnix Chronos permite monitorizar o ritmo cardíaco sem a utilização de uma banda 

e ainda conta com navegação de qualidade e confiável com GPS/GLONASS, 

altímetro barométrico, bússola 3D e a famosa experiência em navegação da 

Garmin. É construído com materiais de alta qualidade e adapta-se ao estilo 

pessoal em qualquer lugar e situação; 

PRVP: desde 999,99€ 

 
Forerunner® 35  
Para os que gostam de correr e registar o seu progresso 

Este relógio de corrida com GPS elegante monitoriza o ritmo cardíaco no pulso, 

permitindo ainda o carregamento automático das estatísticas para o Garmin 

Connect, a comunidade de fitness online gratuita da Garmin onde é possível 

analisar o seu progresso e partilhá-lo através das redes sociais. Inclui ainda 

ferramentas de treino como, por exemplo, intervalos, instruções sonoras e uma 

atividade de corrida/caminhada dedicada.  

PRVP: desde 199,99€ 

 
Fēnix® 3 Sapphire HR  
Para oferecer aos amantes de atividades outdoor que praticam vários desportos 
e pretendem um relógio completo. 

O fēnix 3 Sapphire HR é um relógio multidesportivo que incentiva diariamente um 

estilo de vida sempre mais ativo. O relógio está equipado para treino 

multidesportos, trail running e navegação. Apresenta um design atlético resistente 

com materiais de qualidade e funcionalidades inteligentes. O equipamento está 

equipado com funcionalidades de treino adicionais para o informar sobre a sua 

forma e condição física.  

PRVP: desde 599,00€  

 
 
 
 
 
 
 

Edge® 820  

https://connect.garmin.com/
https://connect.garmin.com/
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Este é o ciclocomputador a oferecer a quem gosta mesmo é de andar de bicicleta. 

O computador de bicicleta com GPS para um máximo desempenho e competição 
é o Edge 820. Leve e compacto, integra a funcionalidade GroupTrack para manter 
informado sobre a localização de todos os ciclistas no seu grupo. Inclui 
monitorização de VO2 máx, assistente de recuperação, segmentos Strava em 
tempo real, FTP, condição de desempenho e dinâmicas avançadas de ciclismo. 
PRVP: desde 399,99€ 

 

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. 

 
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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