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Garmin® apresenta novo Approach® S60 – 
elegante dentro e fora do campo 
 

 Leve, moderno e elegante, combina a melhor tecnologia com um 
design irresistível; 

 O ecrã a cores de 1,2 polegadas exibe os dados mais relevantes e 
garante a leitura perfeita de toda a informação, mesmo sob luz solar; 

 Além de dados precisos sobre distância, perigos e doglegs, os atletas 
têm acesso a mais de 40 000 campos pré-carregados de todo o mundo; 

 Os dados registados podem ser posteriormente analisados no Garmin 
Connect™.  

 

 
 
Lisboa, 14 de junho de 2017- A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., 
apresentou o seu novo relógio de golfe com GPS - o Approach® S60. Moderno, elegante e 
muito confortável de utilizar, este modelo coloca no pulso toda a informação mais relevante, 
promovendo jogos mais rápidos, mais precisos e mais descontraídos. A nova interface de 
utilização é ainda mais simples de utilizar e garante a leitura rápida de todos os dados no ecrã 
de 1,2”, mesmo sob luz solar. O atleta tem acesso aos mapas CourseView a cores e a mais de 
40 mil campos em todo o mundo. A função AutoShotTM foi também melhorada. Acompanha 
automaticamente as tacadas1 ao longo do fairway e grava as distâncias das tacadas para 
análise posterior, permitindo ao jogar ajustar mais facilmente e eficazmente os níveis de 
eficiência. 

 
 
O novo Approach® S60 combina de forma perfeita estilo com um 
conjunto de funcionalidades inigualável para os amantes do golfe. 
A deteção automática do campo e a transição automática de 
buraco dão ao golfista os dados que necessita para otimizar o seu 
desempenho e criar as melhores estratégias na altura certa. O 
ecrã tátil a cores de 1,2 polegadas exibe de uma forma clara 
todos os dados mais relevantes, garantindo uma leitura perfeita 
de toda a informação mesmo sob luz solar.  
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Com sensores de maior precisão, este relógio premium usa funções como o AutoShotTM para 
detetar automaticamente as tacadas1 no fairway, registar a localização das tacadas e as 
distâncias, e a Mediação Automática da Tacada para indicar a distância de cada tacada 
detetada. Os dados registados podem ser posteriormente transferidos para o Garmin 
Connect™ e analisados pormenorizadamente.  
 
Graças aos mais de 40 mil campos de golfe de todo o mundo pré-carregados, o atleta pode 
conhecer melhor os campos onde vai jogar, antes de cada torneio ou de cada treino. Entre 
outras, pode obter as distâncias exatas até cada ponto do percurso e a função Distância 
PlaysLike leva em conta as subidas e descidas para melhor definir a distância e poder 
selecionar o melhor taco para cada situação. Com a opção Definir alvo por toque, o utilizador 
pode tocar em qualquer ponto do mapa para obter uma medição precisa até esse mesmo local, 
incluindo fairways, bancos de areia, obstáculos de água e muito mais. O Approach® S60 
mostra o verdadeiro formato de cada green, em qualquer ponto do percurso. O golfista só tem 
de arrastar e largar manualmente o pino para o local correto para saber, por exemplo, qual a 
direção para aproximação ao buraco no caso das tacadas cegas. 
 
Com um design leve e muito elegante, este modelo 
reflete a paixão pelo golfe dentro e fora do campo. 
A moldura cerâmica de alto nível garante a 
durabilidade dentro e fora do campo, enquanto o 
mostrador e a lente asseguram o estilo clássico do 
golfe.   
No green, no escritório ou num fim de semana com 
familiares e amigos, o Approach S60 ajusta-se na 
perfeição a cada ambiente e atividade, graças às 
convenientes braceletes QuickFit que permitem a 
sua troca rápida e sem recurso a quaisquer 
ferramentas. Em segundos, este modelo pode 
assumir um estilo mais desportivo, formal, ou 
moderno. A bateria possui uma autonomia de até 
10 horas em modo de golfe, ou até 10 dias em 
modo de relógio. O Approach® S60 pode ainda ser 
utilizado em outros desportos graças aos perfis de 
atividade pré-carregados para corrida, ciclismo, 
natação, entre outros.  
 
 
Para manter o atleta permanentemente contactável e ligado à sua rotinha pessoal e profissional, 
o Approach® S60 exibe notificações inteligentes de chamadas recebidas, mensagens, e-mails 
e outros alertas quando emparelhado com um smartphone3 compatível. Pode ainda personalizar 
e ajustar o relógio ao seu estilo pessoal através dos mostradores, aplicações e widgets 
disponíveis na loja Connect IQ™. Entre outras, a aplicação Garmin Golf permite ao utilizador 
participar em torneios ou criar provas e convidar outros atletas. O Approach® S60 mostra as 
suas pontuações em direto à medida que realiza a sua ronda. 
 
 
“O novo Approach® S60 oferece a combinação perfeita entre estilo e funcionalidades dentro e 
fora do campo. Os amantes do golfe são tipicamente utilizadores muito exigentes. Esta é uma 
atividade que envolve não só competências físicas, mas também estratégicas e é aqui que o 
novo relógio da Garmin oferece aos atletas uma grande vantagem. As informações registadas 
em tempo-real, o acesso antecipado aos campos, as distâncias e as direções ajudam os 
jogadores e tomarem decisões mais acertadas e a garantirem um desempenho mais eficiente”, 
disse Vanessa Garrido, diretora de Marketing de Garmin Iberia. "  
 



PRESS RELEASE 
 

 

 

O novo Approach® S60 vai estar disponível a partir do 2º trimestre por um preço recomendado 
de 449,99 euros. 
 
 
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. 
 
1O lie e o contacto com a bola podem afetar a monitorização da tacada. Os putts não são monitorizados. Algumas tacadas, especialmente tacadas curtas 

à volta do green, podem não ser monitorizadas. 

2 É necessária a aplicação Garmin Connect™ Mobile 

3 Quando emparelhado com um telemóvel compatível 
 

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: 
Frederico Rocha    

EDC 
Tel: (+351) 211 913 070 
TM: (+351) 936 101 392 
Email: frocha@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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