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Garmin® lança novos rádios marítimos VHF 
110 e VHF 210i AIS 
 

 Funcionalidade de Chamadas Digitais Seletivas (DSC) que promove um 
salvamento mais rápido; 

 Fácil de instalar, basta ligá-lo através da rede NMEA 2000® a plotters 
cartográficos compatíveis e MFDs da Garmin. 

 

 
 

Lisboa, 27 de março de 2017- A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., 
anunciou hoje dois novos rádios marítimos que se destacam pela fácil instalação e utilização, o 
VHF 110i e o VHF 210i AIS. Os sistemas de Identificação Automática (AIS) e de comunicações 
foram desenhados para reforçar a segurança dos marinheiros, pescadores e pilotos recreativos 
e tornar a sua permanência no mar mais cómoda e descontraída, disponibilizando-lhes 
ferramentas de comunicação que asseguram uma maior confiança em alto mar.  

 
Ambos os modelos incluem Chamadas Seletivas 
Digitais (DSC), um protocolo global que recorre ao 
canal 70 para transmitir e receber mensagens 
digitais, e ligam-se através da rede NMEA 2000® a 
plotters cartográficos compatíveis e MFDs da Garmin. 
Estão ainda pré-programados com canais marítimos 
internacionais, incluem um sistema bidirecional de 
altifalantes para comunicação a bordo e são 
compatíveis com NMEA 0183. 
 

Os rádios VHF equipados com DSC têm a capacidade de enviar e receber mensagens de 
emergência digitais, chamadas privadas e chamadas de caráter geral, através da utilização de 
números de Identificação do Serviço Móvel Marítimo (MMSI) armazenados. Em caso de 
perigo, as DSC aumentam significativamente as hipóteses de um salvamento mais rápido. Tanto 
o modelo VHF 110i, como o VHF 210i AIS são de montagem fixa e possuem uma potência de 
transmissão de 25 W. O rádio VHF 210i AIS integra o Sistema de Identificação Automático 
(AIS) no plotter cartográfico para melhorar a comunicação, a perceção situacional e prevenir 
colisões. 
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“Durante uma situação de emergência, os rádios 
dão aos pescadores, navegadores e pilotos 
recreativos maior confiança e segurança. Estes 
novos modelos, que exibem um novo design, 
integram tecnologia avançada que assegura 
uma maior eficiência, garantindo 
simultaneamente uma grande facilidade de 
instalação e de utilização”, disse Vanessa 
Garrido, diretora de Marketing de Garmin 
Iberia. "  
 
Ambos os modelos foram desenhados para complementarem os plotters cartográficos 
GPSMAP®722/922, GPSMAP 1022/1222, GPSMAP 7400 e GPSMAP 8400 e MFD. 
 
O VHF 110i e o VHF 210i AIS vão estar disponíveis no primeiro trimestre de 217 por um preço 
recomendado de 349 euros e 699 euros, respetivamente. 
 
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: 
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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