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Garmin mima as mães que dão um valor 
muito especial ao desporto e à aventura 

 
• Com as sugestões da Garmin pensadas para o momento especial que se 

comemora já no próximo dia 6 de maio, as mães vão conseguir não só manter-
se em forma, como também vão poder chegar sempre a horas a qualquer lado e 
ainda descobrir novas formas de diversão em família. 
 

• O GPS Montana™ e o relógio Forerunner® 110 HRM são duas propostas da 
Garmin que constituem a prenda certa para a Mãe moderna e ativa. 

 
 
Lisboa, 13 de abril de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
apresenta duas sugestões bastante originais e úteis que vão seguramente fazer as delícias das 
mães no seu dia especial. Para o próximo dia 6 de maio, a Garmin preparou uma combinação 
que reúne desporto e lazer: O relógio Forerunner® 110 HRM e o GPS Montana™. 
 
As mães são verdadeiras máquinas “todo o terreno” no que diz respeito às normais atividades 
do dia-a-dia: Entre o trabalho, a família, o lazer, o desporto e a saúde, dividem-se diariamente 
entre centenas de tarefas. Em algumas situações gostariam certamente de poder contar com 
uma valiosa ajuda para poderem otimizar da melhor forma o seu precioso tempo. Neste sentido, 
o moderno e avançado GPS que a Garmin sugere para este dia muito especial pode tornar-se 
num grande aliado das suas vidas quotidianas – e até mesmo no seu melhor parceiro, quando 
se trata de chegar a tempo e horas a determinado sítio ou de descobrir novos cenários, seja 
qual for o meio de locomoção. 
 

A melhor forma para o fazer sempre em segurança é através da nova gama Montana™. Esta 
nova série de dispositivos GPS é composta por três modelos, apresentando em todos os casos 
um ecrã TFT rotativo e tátil de grandes dimensões (4’’), que permite uma visualização na 
horizontal e na vertical, bem como a função de receber instruções de mudança de direção 
através do suporte de automóvel com alta voz. 

Chegar mesmo a todo o lado com o GPS Montana™ 

 
Compatível com mapas topográficos, náuticos e rodoviários, trata-se seguramente de um 
dispositivo extremamente versátil, sendo ideal para utilização em ambientes de montanha, na 
estrada ou até a bordo de uma embarcação. A combinação entre características avançadas e 
versatilidade de cenários de utilização torna a linha Montana™ numa das mais completas e 
vanguardistas famílias propostas atualmente pela Garmin. 
 
Devido às suas amplas funcionalidades e inovadoras características, os três modelos da série 
Montana™ destinam-se às mães que, sozinhas ou na companhia da sua família, gostam de 
viver intensamente e com grande comodidade as suas aventuras outdoor. 
 
Com um design compacto, robusto e resistente à água, e uma interface muito intuitiva, este 
equipamento de navegação por GPS integra ainda funcionalidades tecnologicamente avançadas 
que vão fazer as delícias de qualquer mãe. No que concerne à função de GPS, os novos 
Montana™ apresentam um altímetro barométrico e uma bússola eletrónica de três eixos 
com inclinação compensada, assim como um recetor de alta sensibilidade com HotFix™ que 
permite localizar a posição atual de forma rápida e precisa. 
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Para além destas características, e numa componente mais relacionada com o entretenimento, 
os modelos superiores da série – Montana™ 650 e Montana™ 650t – , contam com uma 
câmara digital de 5 megapixéis capaz de georreferenciar as fotografias. O modelo 650t 
incorpora ainda uma completa cartografia topográfica de toda a Europa com uma escala 
vetorial de 1:100K. 
 
Os novos dispositivos permitem ainda que as mães possam incorporar com elevada facilidade 
mapas topográficos, náuticos e de estradas, assim como a cartografia de satélite 
BirdsEye™. São igualmente compatíveis com o software gratuito Custom Maps, sendo assim 
possível transformar os mapas em formato papel ou eletrónico em mapas possíveis de 
descarregar através deste GPS. Com o Garmin Connect™, as mães poderão ainda juntar-se a 
esta comunidade online que conta com mais de 20 milhões de atividades para partilharem, 
analisarem e armazenarem informação, e assim explorarem novas rotas e partilharem 
experiências.  
 
Graças à série Montana™, todas as mães vão poder ter acesso a funcionalidades de grande 
utilidade combinadas com tecnologia de ponta. Uma combinação que pode ser usada a seu bel- 
prazer seja durante a semana de trabalho, como ferramenta de auxílio preciosa no meio do 
caótico trânsito das cidades, seja ao fim de semana, ao ar livre e com toda a liberdade e 
segurança. 
 
PVP Montana™ 600: 499 euros (IVA incluído) 
PVP Montana™ 650: 569 euros (IVA incluído) 
PVP Montana™ 650t: 649 euros (IVA incluído) 
 

 

Incrivelmente simples, este relógio desportivo não requer qualquer configuração para que as 
mães possam começar a treinar com ele, integrando ainda um GPS que permite contabilizar 
dados como a distância, o tempo ou o ritmo. Este último dado em particular é apresentado 
automaticamente sobre uma média calculada tendo por base a volta atual (com a função Auto 
Lap™ ativada). 

Todos os elementos sempre à mão com o Forerunner® 110 HRM 

 
Além disso, com o monitor de frequência cardíaca é possível obter o número de batimentos 
por minuto tendo em vista uma melhor compreensão da intensidade de cada treino e um cálculo 
correto das calorias queimadas depois de cada sessão. E, em combinação com a tecnologia 
First Beat, as mães podem monitorizar os batimentos por minuto e usá-lo para calcularem as 
calorias que são eliminadas durante as sessões. 

 
Para os treinos ao ar livre, as mães encontram no Forerunner® 110 HRM a tecnologia de 
precisão por satélite Hotfix®, que capta sinais de uma forma mais rápida para preparar o treino 
em segundos. Este gadget cumpre a norma de impermeabilidade IPX7, resistindo 
perfeitamente à humidade e à chuva. 
 
Ao terminar o treino, as mães podem rever todas informações recolhidas graças à simplicidade 
do menu e à nitidez do ecrã do Forerunner® HRM 110. Melhor ainda, este dispositivo é capaz 
de armazenar até 200 horas de treino e 1000 voltas para que seja depois possível consultar os 
dados diretamente no dispositivo, proporcionado um incrível e completo guia sobre a evolução 
das sessões. 
 
Através do software Garmin Connect™, os utilizadores poderão aceder ao site 
http://connect.garmin.com/ para obter informações sobre o tempo, a distância, a velocidade, a 
altitude e a frequência cardíaca. De resto, esta informação pode complementarmente ser vista 
na forma de gráficos, de ilustrações, de relatórios numéricos ou até através de múltiplas 
representações cartográficas como fotos, mapas de elevação ou até mesmo via GoogleTM 

http://connect.garmin.com/�
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Earth. Neste site os utilizadores dos relógios Forerunner® podem fazer o upload das 
informações recolhidas pelo relógio durante o treino para visualização no computador e onde 
podem também descarregar treinos de outros atletas.   
 
 
Finalmente, mas não menos importante, o Forerunner® 110 HRM apresenta um peso pluma de 
52 gramas e fornece uma autonomia de até oito horas em modo de treino, um valor que se 
multiplica até três semanas quando é utilizado apenas na sua função relógio. 
 
PVR Garmin Forerunner® 110 HRM pérola cinza/rosa para senhora: 229 euros (IVA incluído) 
 
*Fonte: 2011 NPD, GFK e dados 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: 

Sobre a Garmin 

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. 
 

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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