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Garmin Edge® 200: facilidade e 
fiabilidade para a bicicleta    

 
 

 
 
 

• Compacto e intuitivo, o novo GPS para ciclismo da Garmin tornar-se-á num 
aliado para os utilizadores que desejem desfrutar dos seus passeios em 
bicicleta e obter dados precisos das suas viagens. 
 

• Proporciona informações sobre a velocidade e a distância, bem como as 
calorias queimadas. Além disso, pode armazenar até 130 horas de dados da 
viagem e graças a um companheiro virtual, o desportista pode competir contra 
os melhores tempos obtidos em percursos anteriores. 

 
 
Lisboa, 2 de Fevereiro 2012.- A Garmin, líder mundial em equipamentos de navegação por GPS 
pelo quarto ano consecutivo*, completa a sua família de GPS para ciclismo com o Edge® 200. 

 
É um equipamento que se destaca por possuir as funções mais necessárias para que os 
aficionados do ciclismo disponham das informações que os façam superar as suas metas dia a 
dia e por oferecer um funcionamento mais intuitivo. Para começar a utilizá-lo, basta apenas 
colocá-lo no suporte da bicicleta e pressionar “start”.   
 
Antes de tudo, simples 
O Edge® 200 caracteriza-se por ser compacto e com um design discreto e, na sequência dos 
outros produtos da marca, pela sua rápida instalação, permitindo colocá-lo em várias bicicletas 
sem complicações. 
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Uma vez instalado, o seu GPS de alta sensibilidade com tecnologia Hotfix™ encarrega-se 
rapidamente para começar o seu percurso. Além disso, graças a ele, o equipamento é capaz de 
mostrar e armazenar informações muito importantes oferecendo aos desportistas a possibilidade 
de conhecer a velocidade, distância percorrida e calorias queimadas sem sensores adicionais.  
 
A isto, juntam-se os práticos alertas que se podem criar com base na distância, no tempo ou nas 
calorias e que ajudam a atingir os objetivos de uma forma mais simples e divertida.  
 
Com a função Auto Pause, o GPS pára o cronómetro quando não deteta movimento e volta a 
reiniciar no momento em que o utilizador retoma a marcha.  

 
Atividades organizadas e percursos 
Com o Garmin Edge® 200 é possível armazenar até 130 horas de dados de percurso e 
organizar cada atividade para, quando cegar ao momento, localizar o percurso mais rápido, mais 
longo ou o último realizado.  

 
Além disso, no seu menu encontra a função Trajetos, que permite competir contra os melhores 
tempos obtidos em trajetos anteriores, Desta forma, um ciclista virtual vai mostrando a 
velocidade em comparação com o rendimento anterior escolhido, junto com uma indicação que 
estabelece o tempo de vantagem ou desvantagem que vai tendo com respeito à melhor marca 
conseguida.  
 
Competir contra outros ciclistas 
Por outro lado, é possível descarregar percursos de outros utilizadores através da página 
Garmin Connect™ (www.connect.garmin.com)l e participar numa competição virtual. De igual 
modo, e uma vez finalizados os treinos ou o percurso, o Edge® 200 pode ligar-se através do 
cabo USB a um computador para descarregar os dados armazenados sobre os diversos 
parâmetros e, depois, revê-los comparando com outros anteriores ou partilhá-los.  
  
Ao mesmo tempo, e utilizando a função Course Creator do Garmin Connect™, é possível 
planear novos percursos ou transformar uma atividade já passada num trajeto, para além de 
poder guardar rotas e atividades, fazer comentários e inclusive visualizá-las no Google Earth. 

 
Finalmente, este GPS proporciona uma autonomia de até 14 horas, o que permitirá aos 
desportistas aproveitar o máximo rendimento de cada trajeto.  
 
PVP Garmin Edge® 200: 149 euros (IVA incluído) 
 
 
* Fonte: Canalys, estudo de Mercado mundial de sistemas de navegação portáteis para todo o ano de 2010, publicado em 
Fevereiro de 2011. 

 
## 

 
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 expetativas 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 
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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. 
 

Ana Franco    
Para mais informações por favor contactar: 

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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