
PRESS RELEASE  
 

Garmin apresenta o novo relógio GPS  
com ecrã tátil para os praticantes de golfe 

  

 
 
 
• O Approach® S3 permite que o jogador possa melhorar a sua técnica e 

velocidade de jogo, medindo com grande eficácia cada tacada e disponibilizando 
informação precisa sobre a distância a estradas, obstáculos e greens 

 
• O dispositivo, que combina um recetor GPS de alta sensibilidade com um relógio 

desportivo leve flexível, integra informação sobre mais de 27 mil campos de golfe 
em todo o Mundo  

 
 
Lisboa, 17 de abril de 2012 - A Garmin, líder global em soluções de navegação* pelo 
quarto ano consecutivo, apresenta o Approach® S3, a sua mais recente adição à família de 
relógios GPS específicos para a prática do golfe. Graças aos seus recursos avançados, 
permite que os jogadores melhorem a sua técnica e velocidade do jogo. Em relação os 
seus modelos antecessores, este novo dispositivo apresenta um ecrã tátil de alta 
resolução que exibe as principais informações para o golfista, nomeadamente a 
distância no início, ao final e a meio dos greens. 
 
O Approach® S3 permite ainda indicar ao jogador 
a distância média em metros percorrida em cada 
tacada, atualizando permanentemente a 
informação de acordo com a sua localização; 
isto enquanto funciona como um relógio de pulso 
convencional. O jogador apenas tem de escolher 
o campo, entre as mais de 27 mil opções em todo 
o Mundo que estão previamente carregadas, e 
começar a jogar sem assinaturas ou downloads. 
  
 



 
“Este surpreendente gadget é ideal para os golfistas mais ambiciosos que desejam 
melhorar os seus movimentos, ao mesmo tempo que valorizam a sua aparência com 
um relógio desportivo moderno e que apresenta a mais avançada tecnologia", sublinha 
Mariana Dias, Marcoms manager da Garmin Portugal. "Além disso, é extremamente 
fácil de usar e os milhares de campos de golfe que se encontram previamente carregados 
podem ser atualizados de forma totalmente gratuita através do site da Garmin", acrescenta. 
 

 
 

Esta nova unidade, cuja data de lançamento no mercado 
acontecerá já no próximo mês de Maio, apresenta um 
design atraente e inovador que se adapta às necessidades e 
exigências dos amantes do golfe. Disponível em duas cores, 
branco ou preto, este relógio GPS revela a importância do 
impacto da moda no desporto. Além disso, o Approach S3 ® 
dispõe das funções de alarme e de atualização automática 
do tempo, tornando-se num companheiro perfeito para 
golfistas viajantes, bem como de um conta-quilómetros, 
permitindo que o jogador possa controlar a distância que 
percorreu no campo ou fora dele. 
 

Através de uma interface muito intuitiva, o utilizador pode em qualquer momento 
consultar o tempo de jogo e aceder ao menu para medir a distância de cada tacada a fim 
de melhorar seu jogo global. E graças à nova opção ‘Green view’, o golfista pode ver a 
imagem real do campo onde está a jogar, permitindo-lhe (com esta função) fazer o ajuste 
manual da posição da bandeira que indica a localização do buraco. 
 
Além disso, este dispositivo inclui uma tabela de resultados digital que pode ser usada pelo 
jogador para contabilizar o número de jogadas em cada buraco. Para estes cartões, os 
jogadores podem escolher entre dois métodos de pontuação – Stroke Play ou 
Stableford –, bem como verificar os seus dados estatísticos individuais e até imprimir os 
cartões de pontuação. 
 
Compacto, leve e impermeável (standard IPX7), este relógio GPS pesa apenas 72 
gramas e tem um ecrã tátil legível mesmo sob a luz solar direta e pode ser usado 
facilmente mesmo com luvas. O dispositivo inclui uma bateria de iões de lítio 
recarregável que permite uma autonomia de até oito horas quando usado em modo GPS e 
de até quatro semanas quando usado como relógio. 
 
O Approach ® S3 faz parte da família Garmin de dispositivos projetados para jogar golfe, 
na qual se encontram também os modelos Approach ® G3, Approach ® G5 e o 
recentemente lançado Approach ® G6, assim como os modelos Approach ® S1 e S1W, 
igualmente relógios com GPS integrado destinado a jogadores iniciantes nesta modalidade. 
 
 
PVR S Approach® S3:  299 euros (IVA incluído). 
 

* Fonte: Canalys, estudo de mercado de sistemas de navegação portáteis mundiais para todo o ano de 2010, 
publicado em Fevereiro de 2011. 
 
 
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 

Sobre a Garmin 



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 
25 de Dezembro, 2010, 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. 
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