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Garmin apresenta Varia™ UT 800 
 
 Luz frontal inteligente e de alta intensidade que brilha durante mais tempo, a 

distâncias superiores a 1,6 km (1 milha); 

 Ajusta-se automaticamente às condições de luz ambiente, velocidade e perfil 
da viagem para prolongar a vida útil da bateria; 

 Cinco modos de luz, incluindo, alta, média, baixa, flash de noite e flash de dia. 
 

 
 
Lisboa, 5 de maio de 2017- A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin Ltd., 
apresentou hoje a sua nova solução de iluminação inteligente para bicicletas, que garante uma 
maior e melhor iluminação e níveis de segurança superiores – Varia™ UT 800. 
 
Esta nova luz frontal inteligente emite um feixe constante de 800 Lumens, exibe um design fino e 
leve, e pode ser controlada à distância a partir de um computador de ciclismo Edge® compatível. 
Este novo modelo ajusta automaticamente a sua intensidade, com base na velocidade1, para 
otimizar a sua bateria. Dispõe de 5 modos de luz, incluindo, alta, média, baixa, flash de noite e 
flash de dia. 

 
A Varia™ UT 800 é uma luz frontal que ajusta automaticamente a 
sua intensidade de acordo com o ambiente envolvente/perfil de 
viagem e a velocidade, para garantir a iluminação mais ajustada 
durante mais tempo - fornece mais luz sempre que o ciclista pedalar 
mais depressa, e poupa bateria nas velocidades mais reduzidas. 
Estas, e outras funcionalidades de controlo, só são possíveis através 
da sua integração com um computador de ciclismo Edge® 
compatível. Mediante um simples toque no Edge ou num controlo 
remoto específico, pode ligar ou desligar as luzes, controlar o brilho 
e muito mais. 
 

À disposição estão 5 modos de luz: alta (800 lúmenes), média (400 lúmenes), baixa (200 
lúmenes), flash de noite (100 a 300 lúmenes) e flash de dia (mais de 700 lúmenes). Quando está 
a funcionar em pleno, é visível à luz do dia a distâncias superiores a 1,6 km (1 milha). 
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Mais fina e mais leve, a luz frontal Varia™ UT 800 é facilmente fixada 
ao guiador com recurso a um suporte frontal, ou em alternativa ao 
capacete com um suporte para capacete ou de fricção2, e pesa menos 
de 140 gramas. 
 
 
A nova Varia™ UT 800 vai estar disponível em duas versões, ambas 
com o mesmo preço (uma para montar no guiador e outra no capacete), 
a partir de maio, por um preço recomendado de 169,99€ euros.  
Referência do produto com montagem no guiador: 010-01673-00 
Referência do produto com montagem no capacete: 010-01674-00 
 
 

 
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. 
 
1 Quando emparelhada com dispositivos Edge com sensor de luz ambiente compatíveis. 
2 Ao pedalar na estrada, o ciclista deve respeitar a legislação local em matéria de colocação de luzes. A Varia UT800 não está 
em conformidade com o regulamento alemão relativo à circulação rodoviária (StVZO). 
 

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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