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• Mais do que um GPS que guia os condutores até ao destino de forma 
segura e eficaz, o novo topo de gama da Garmin funciona também como 
um verdadeiro dispositivo multimédia capaz de garantir horas de 
entretenimento durante as viagens, a estadia no hotel, ou as horas de 
espera no aeroporto 

 
• O novo GPS oferece algumas funcionalidades exclusivas, como um 

sintonizador DVB-T para televisão e radio com sistema de gravação 
incluído que permite a programação de filmes, entre outros conteúdos. 
Quando a viagem começar, estes podem ser comodamente visualizados 
tanto no navegador como num ecrã grande.   
 
 

 
Lisboa, 10 de abril de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação pelo 
quarto ano consecutivo*, acaba de apresentar o seu último GPS topo de gama: nüvi® 
2585TV.  
 
Este equipamento combina as melhores funcionalidades e desempenho em termos de 
navegação, com as melhores soluções de entretenimento. Para além de chegar sempre ao 
destino sem qualquer complicação, com este GPS o condutor pode ainda ver televisão e 
ouvir rádio, ambas opções que vêm já incluídas, e usufruir de serviços de gravação. O 
nüvi® 2585TV é a solução ideal para a toda a família, tornando mais divertidas as horas de 
viagem na estrada e as ocasionais paragens para descanso. 

 
Graças ao novo GPS da Garmin nunca mais vai ter de perder os seus filmes favoritos, ou 
aquele jogo de futebol que gostaria de ver, simplesmente porque vai viajar. Poderá gravar 



os conteúdos antes de começar a viagem, ou aproveitar o potente recetor DVB-T 
MPEG2./H.264, que em conjunto com as antenas incorporadas, proporciona uma incrível 
cobertura, permitindo a visualização de múltiplos canais, inclusive se viajar para o 
estrangeiro. 
Quando chegar ao hotel, ou no regresso a casa, poderá conectar o GPS a um televisor e 
desfrutar dos vídeos, ou demais conteúdos, num ecrã maior (neste caso é necessário 
adquirir um cabo opcional).  
 
 
Navegação realista 
O Garmin nüvi 2585TV conta com o sistema Guidance 2, que oferece a função de 
visualização photoReal™. À disposição estão mais de 34 mil imagens detalhadas e 
extremamente realistas que lhe indicam o percurso mais adequado, ou o local onde deve 
permanecer antes de virar ou sair para algum lado, simplificando ao máximo toda a 
navegação mesmo em estradas complexas.   
 
Fiabilidade e segurança Garmin 
A todas as funcionalidades anteriores, este novo 
modelo acrescenta um desempenho ímpar que dota 
este aparelho da máxima fiabilidade e segurança em 
qualquer momento.  
O Garmin nüvi 2585TV integra ainda uma completa 
base de dados com todos os radares fixos, câmaras 
instaladas em semáforos e zonas de radares móveis 
existentes nas principias estradas da Europa.  

 
Vem ainda equipado trafficTrends™, permitindo 
prever de forma mais precisa a hora de chegada ao 
local de destino. Esta tecnologia baseada nas 
tendências diárias do tráfego automóvel tem em conta 
a hora e o dia da semana em que habitualmente 
conduz.  
 
Os utilizadores que desejem ter a melhor visualização 
podem, a todo o momento, adquirir um acessório opcional que permite ligar o nüvi® 
2585TV a uma câmara traseira, o que oferece uma grande comodidade e maior segurança 
sempre que conduzir em marcha atrás ou efetuar manobras de estacionamento.  

 
É também compatível com o CityXplorer™, um programa que permite ao utilizador 
descarregar mapas urbanos das cidades mais importantes da Europa e da América do 
Norte, para poder planear a sua viagem com o máximo de informação sobre os transportes 
disponíveis, os horários e as estações de toda a área metropolitana.  
 
Divertido e personalizado  
Para poder usufruir de um equipamento mais completo e personalizado, poderá ainda 
descarregar vozes dos nossos personagens favoritos, bem como ícones de veículos 
personalizados através da página Garmin Garage™. O Garmin nüvi 2585TV conta ainda 
com funcionalidades multimédia avançadas, como a reprodução de ficheiros MP3, tudo 
para tornar as suas viagens mais agradáveis, divertidas e bem passadas.  

 
Este modelo é ainda comercializado com um suporte inteligente que se instala e 
desinstala facilmente, e que ativa automaticamente o dispositivo quando liga o automóvel. 
Este grava ainda o local onde o carro está estacionado, logo quando retira o GPS do 
suporte.    
 

http://www8.garmin.com/vehicles/�


O nüvi® 2585TV oferece uma série de outras funcionalidades que fazem deste topo de 
gama da Garmin o parceiro perfeito para as suas viagens:  
 
- Ligação Bluetooth para atender chamadas sem ter de tirar as mãos do volante;  
- Navegação por foto, que permite descarregar imagens geolocalizadas e associá-las a 
um destino. Para navegar até lá basta selecionar a foto;  
- “Onde estou? e Onde estive?”, opções que permitem ao utilizador conhecer a todo o 
momento a sua localização exata mediante coordenadas de latitude e longitude, e aceder a 
outras informações úteis como estações de serviço e hospitais mais perto;  
- ecoRoute™, que ajuda a uma condução mais eficiente, económica e amiga do meio 
ambiente; 
- Cartografía de toda a Europa (incluídos países de Leste); 
- Ranhura para cartões micro SD. 
 

 
PVR nüvi® 2585TV: 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 
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 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 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 
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