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Garmin revela nova família de dispositivos de 

navegação GPS topo de gama 

 

 
 

• A nova família nüvi 3500 series integra-se na linha de dispositivos nüvi 
Premium para 2012 e inclui características com a mais elevada qualidade, 
entre as quais se destacam o motor de navegação Guidance 3 e o suporte 
para Live Ready através do software Smartphone Link, a mais recente 
aplicação da Garmin para o sistema operativo Android 

 
• A gama Inclui os modelos 3540LT, que garante atualizações gratuitas e 

vitalícias para os vários pontos de situação em todo o tráfego na Europa 
Ocidental ou Central, e nüvi 3590LMT, com Bluetooth ® e atualizações 
gratuitas e vitalícias para os mapas de toda a Europa, bem como do 
estado do tráfego, dispondo de suporte para ligação a smartphones 
Android  
 
 

 
Lisboa, 08 de maio de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação pelo 
quarto ano consecutivo*, acaba de apresentar a sua mais recente família de 
equipamentos GPS topo de gama: a nüvi® 3500 series. Composta por dispositivos de 
navegação pessoal (PND), esta nova gama inclui os primeiros equipamentos de 
navegação por GPS que combinam na perfeição um formato ultrafino com um 
generoso ecrã tátil de cinco polegadas (5”). 
 
Entre os modelos incluídos nesta nova gama encontram-se o nüvi 3540LT, que inclui 
atualizações gratuitas e vitalícias do tráfego ao longo de toda a vida útil do produto e 
que inclui mapas da Europa Ocidental ou da Europa Central, e o nüvi 3590LMT, que 
oferece Bluetooth ® e que permite atualizações gratuitas e vitalícias dos mapas para 



toda a Europa1

 

, podendo ainda ativar a navegação por voz e ser interligado a um 
smartphone Android uma experiência de navegação ainda mais completa. 

A nova família 3500 series integra-se na linha de dispositivos nüvi Premium para 2012 
e inclui características da mais elevada qualidade, entre as quais se destacam o motor 
de navegação Guidance 3 e o suporte para Live Ready através da compatibilidade 
com Smartphone Link, a mais recente aplicação da Garmin para Android™. 
 
"A nova gama nüvi 3500 surge no portefólio de PND da Garmin para 2012 como a 
oferta mais completa e bem equipada, sendo totalmente constituída por dispositivos de 
navegação topo de gama", sublinha Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin 
Portugal. A responsável destaca ainda que "esta série oferece tudo o que há de 
melhor, desde o formato fino e elegante e o ecrã de grande dimensão até às 
funcionalidades mais premium que se possa pensar, nomeadamente o acesso a Live 

Services através da aplicação 
Smartphone Link da Garmin”. Além 
disso, Mariana Dias sustenta que 
“estes recursos estão incluídos na 
compra do aparelho, para que os 
nossos clientes com telemóveis 
baseados no sistema operativo 
Android e que disponham de um plano 
de dados não tenham de se preocupar 
com quaisquer custos adicionais, 
taxas ou assinaturas". 
 

 
Características topo de gama e 
funcionalidades premium 
A nova família nüvi 3500 series 

representa a mais recente solução desenvolvida pela unidade de negócio automóvel 
da Garmin, fornecedora líder mundial de dispositivos de navegação portáteis. 
 
Desde a navegação turn-by-turn até à capacidade de pesquisa rápida e precisa para 
evitar o tráfego e passando pela orientação de faixa de rodagem, as soluções PND da 
Garmin incluem características inovadoras que permitem poupar tempo e combustível, 
bem como outros benefícios que vêm dar resposta às modernas exigências da 
condução no dia-a-dia. 
 
Powered by Guidance 3 
Na qualidade de oferta principal da família nüvi na gama de mercado Premium, os 
novos PND da Garmin incluem de série o motor de navegação Guidance 3 que, 
combinado com uma interface de utilizador mais rápida e intuitiva, permite aumentar a 
velocidade e a precisão das pesquisas e do estabelecimento de rotas. Não menos 
importante, a inclusão de assistência de faixa de rodagem com o modo de 
visualização realista photoRealTM

 

 permite mostrar os sinais de trânsito e dar conta dos 
cruzamentos ao longo do percurso, com a ajuda de detalhes fotográficos que 
permitem marcar claramente a via correta para estar nos cruzamentos e nas saídas. 

A base de dados única e exclusiva do modo de visualização de cruzamentos e 
entroncamentos inclui cerca de 65 mil pontos de ligação na Europa, o que representa 
quatro vezes mais quando comparada com os modelos anteriores da gama nüvi. A 
tecnologia Guidance 3 inclui também a funcionalidade myTrends™, que dá à nova 
família nüvi a capacidade de se lembrar automaticamente dos destinos de rota 



frequentes e favoritos para que seja capaz de prever o destino sem que o utilizador 
precise de ativar uma rota. 
 
Live Ready com Smartphone Link 
O nüvi 3590LMT é também compatível com o serviço Live Ready através do software 
Smartphone Link da Garmin, uma aplicação desenvolvida para o sistema operativo 
Android que permite o acesso a serviços ao vivo por parte do dispositivo de 
navegação por satélite. Ou seja, o Smartphone Link possibilita a criação de uma 
experiência de navegação perfeita entre o dispositivo nüvi e um smartphone Android, 
permitindo-lhes comunicar e partilhar dados. 
 
O utilizador poderá ainda usar o seu smarthone Android com plano móvel de 
dados para ter acesso no dispositivo de navegação a informações tão diversas 
como a meteorologia ou os preços relacionados com parqueamento e 
combustíveis3

 
. 

Desde a sua criação em 1989, a Garmin entregou 91 milhões de dispositivos GPS, um 
valor muito superior face a qualquer outro fornecedor de equipamentos de navegação. 
A vasta extensão de mercado da Garmin na indústria de GPS é inigualável, tendo a 
marca desenvolvido produtos inovadores e estabelecido uma posição de liderança em 
cada um dos mercados verticais onde está presente – incluindo automóvel, aviação, 
navegação marítima, fitness, desporto e lazer ao ar livre, georreferenciação e 
aplicações sem fios. 
 
Saiba mais sobre os produtos Garmin em Garmin.blogs.com ou em 
http://twitter.com/garmin. 
 
Para mais informações acerca da nova família de dispositivos de navegação GPS, visite 
por favor o site http://www.garmin.com/move. 
 
 
PVR nüvi® 3540LT Europa Ocidental: 269,99 euros (IVA incluído) 
 
PVR nüvi® 3590LMT Europa: 329,99 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. 
 
1) As atualizações GRATUITAS e vitalícias de mapas dão direito a que o utilizador receba até quatro 
atualizações de mapas por ano, quando e à medida que essas atualizações são disponibilizadas no site 
da Garmin, para o produto Garmin específico e somente até que a vida útil deste produto específico 
expire ou a Garmin não receba mais dados de mapas por parte de seu fornecedor terceiro, conforme o 
que acontecer primeiro. 
 
2) As atualizações de tráfego GRATUITAS e vitalícias não podem ser transferidas para outra pessoa ou 
para outro produto Garmin. A cobertura vitalícia de tráfego aplica-se à vida útil do recetor de trânsito 
Garmin (desde que o utilizador possua um GPS Garmin compatível) ou enquanto a Garmin receber dados 
de tráfego por parte do seu fornecedor terceiro, conforme o que acontecer primeiro. O conteúdo de 
tráfego não está disponível em todas as áreas. O utilizador deverá informar-se sobre as áreas de 
cobertura de tráfego e ler o Contrato de Licença de Programa para obter todos os termos e condições. 
 
3) Os serviços ao vivo não estão disponíveis em todos os países da Europa e podem ser contabilizados 
dados adicionais por parte do operador móvel. Para mais informações, visite por favor o site 
http://sites.garmin.com/smartphonelink. 
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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 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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