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Garmin zūmo® 595LM, 395LM e 345LM:  

No centro de toda a emoção 
 

 
 

 Os novos equipamentos foram desenhados para garantir uma maior segurança na 
estrada e uma condução mais atenta; 
 

 Os três dispositivos reúnem as mais avançadas funcionalidades da área automóvel da 
Garmin e acrescentam algumas novidades exclusivas para os veículos de duas rodas; 

 

 Os modelos integram o Garmin Adventurous RoutingTM, que oferece duas rotas à 
escolha, opções de segurança específicas com alertas de aproximação de curvas 
perigosas e de alterações de velocidade, notificações inteligentes (no modelo zūmo® 
595LM), entre outras.    

 
Lisboa, 18 de março de 2016- A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite, deu 
a conhecer os seus novos equipamentos de navegação para motociclistas: os modelos zūmo® 
595LM, 395LM e 345LM. Os três inovadores equipamentos oferecem aos amantes das duas rodas 
toda a informação que necessitam para se movimentarem e circularem por todo o lado. Estes têm 
ainda acesso a funcionalidades de segurança exclusivas, notificações inteligentes (de acordo com o 
modelo) e opções multimédia para conseguirem desfrutar de todo o trajeto. 
 
Segurança em primeiro lugar 
Para melhorarem os níveis de concentração na estrada e promoverem 
uma condução mais segura, os modelos zūmo 595LM, 395LM e 345LM 
oferecem funcionalidades de segurança inovadoras e exclusivas. Entre 
outros aplicativos, disponibilizam alertas sobre a aproximação de curvas 
mais perigosas, alterações de velocidade, passagens de nível, 
circulação de animais ou aproximação de zonas escolares, entre outras. 
 
Também quando o condutor circular em sentido contrário numa rua de sentido único e nas 
imediações de radares, os equipamentos emitem um alerta. Nas viagens mais longas existe a 
possibilidade de ativar um indicador do nível de cansaço, que irá sugerir zonas e períodos de 
descanso disponíveis na estrada.  
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Os equipamentos oferecem ainda uma opção que permite visualizar de forma simples os locais de 
interesse que se encontram nas proximidades, sem que para isso o utilizador tenha que abandonar 
a visualização do mapa. O utilizador poderá ainda acrescentar pontos de passagem para ajustar 
mais facilmente a rota aos seus objetivos e interesses. 

 
Novidades exclusivas 
Os modelos Garmin zūmo 595LM, 395LM e 345LM são equipamentos GPS para motociclistas 
que, além das funcionalidades especificamente centradas na questão da segurança, disponibilizam 
também características importantes como o Garmin Adventurous RouteTM. Esta opção é perfeita 
para os motociclistas que pretendem fugir às estradas tradicionais e procuram rotas alternativas, 
mais emocionantes e atrativas. À disposição estão opções que permitem procurar “estradas com 
curvas” ou com relevo inclinado.  
 
Com o modelo zūmo® 595LM os utilizadores podem estar 
permanentemente conectados. Basta para isso emparelhar o dispositivo 
GPS a um smartphone compatível com a aplicação Smartphone Link. Terão 
acesso às chamadas recebidas, às mensagens de texto, a notificações de 
aplicações e muito mais. Esta compatibilidade permite desfrutar do Live 
Track que permite a amigos e familiares seguirem ao vivo o seu trajeto e 
acompanharem cada momento da sua viagem.  
 
Os novos modelos oferecem ainda uma série de inovações multimédia, com destaque para o leitor 
de áudio MP3 e para a total compatibilidade com os dispositivos iPhone e iPod®da Apple. Isto 
significa que os utilizadores podem desfrutar das suas músicas preferidas, bastando para isso 
ligarem por Bluetooth ambos os equipamentos e controlarem as faixas de música através do ecrã 
do equipamento. Quem optar pelo modelo zūmo 595LM poderá ainda usufruir da reprodução dos 
serviços de música Spotify. 
 
Desenhados para as grandes aventuras 
Os modelos Garmin zūmo® 595LM, 395LM e 345LM apresentam um ecrã tátil de alta resolução. 
O modelo zūmo 595LM possui um ecrã de 5 polegadas, enquanto os restantes integram um ecrã de 
4,3 polegadas. Os ecrãs garantem a visualização perfeita de toda a informação, mesmo sob luz 
solar direta, e respondem ao toque com luvas graças ao elevado nível de sensibilidade. No caso do 
modelo superior, o zūmo 595LM, a informação pode ser consultada com o ecrã na vertical ou na 
horizontal. A sólida estrutura é resistente à água, ao combustível e aos raios ultravioleta, o que 
significa que pode circular à chuva e em terrenos agressivos, sem perigo para o GPS.  

 
Todos os equipamentos são compatíveis com o BaseCamp, um software gratuito através do qual 
os motociclistas podem criar rotas, pontos de passagem e trajetos no computador (Garmin 
Connect). Estes caminhos são posteriormente transferidos para o dispositivo GPS. Com a função 
Garmin Adventures, incluída no BaseCamp, o utilizador pode ainda registar e partilhar as suas 
rotas, qualificar as suas viagens, ler opiniões de terceiros e descarregar rotas partilhadas por outros 
utilizadores.  
 
Os modelos disponibilizam também a opção “Track Draw”, que permite traçar uma rota desenhada 
no Basecamp (através da ferramenta de desenho)  e consultar as alterações de elevação para 
avaliar de uma forma mais rápida e fiável a dificuldade do percurso traçado. O serviço que regista o 
histórico guarda toda a informação sobre a viagem, desde os quilómetros à manutenção necessária 
das motas para determinados trajetos, como a pressão dos pneus, o tipo de pneus, entre outros 
exemplos.  

 
Atualizações vitalícias 
Como já é habitual nos novos lançamentos, a Garmin integrou nestes dispositivos zūmo® o seu 
serviço de atualizações gratuitas de mapas (durante a vida útil do produto), para que os utilizadores 
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tenham acesso a dados mais completos e precisos. Algo que garante que o GPS também é 
fornecido com pontos de interesse e informações de navegação, além de mapas. 
 
Assim, os motoristas podem viajar com máxima tranquilidade em qualquer ponto da geografia, 
porque as atualizações incluem rua urbana, direções, restaurantes, lojas, hotéis, centros 
comerciais, etc. 

 
Funcionalidades extra 
Às suas funcionalidades completas, juntam-se outras muito importantes, como a capacidade de 
integrar cartografia TOPO para realização de rotas outdoor (só no modelo zūmo® 595LM). Poderá 
expandir a capacidade de armazenamento através de um cartão microSD e alojar mais mapas e 
informação sobre os pontos de interesse. Integra ainda um suporte para motas e outro para 
automóveis, permitindo a sua utilização em distintos veículos. 
 
Os modelos zūmo® 595LM e 395LM integram um suporte extra para automóveis e todos são 
compatíveis com a câmara de ação Garmin Virb e com o sistema de monitorização de pressão dos 
pneus, um acessório que se pode adquirir de forma opcional. Cada sensor é colocado na roda da 
mota. O utilizador pode controlar a pressão no ecrã do  zūmo®. 

 
PVR Garmin zūmo® 595LM: 699,99 euros (IVA incluído) 
PVR Garmin zūmo® 395LM: 499,99 euros (IVA incluído) 
PVR Garmin zūmo® 345LM: 399,99 euros (IVA incluído) 
 
Poderá conhecer melhor estes produtos através do seguinte vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQQjLv2wyrc 
 
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 
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Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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