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Chegou Garmin Dakota para orientar os mais aventureiros 
pelas montanhas de Portugal 

 

 
 
 

 
• A série Dakota promove a diversão outdoor com artigos muito resistentes e à prova de 

água, com recetor de alta sensibilidade, interface intuitiva, cálculo de rota automática, 
bússola eletrónica, ecrã tátil, altímetro barométrico, personalizações de pontos de 
interesse, entre muitas outras funcionalidades para que possa analisar, categorizar e 
partilhar os dados na comunidade on-line Garmin Connect™ 
 
 
Lisboa, 18 de julho de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
anunciou a nova série Dakota 10 e 20 para o segmento Outdoor. Ambos os dispositivos 
apresentam-se muito resistentes e à prova de água, com recetor de alta sensibilidade, interface 
intuitiva, cálculo de rota automático, ecrã tátil, personalizações de pontos de interesse, entre 
muitas outras funcionalidades para que possa analisar, categorizar e partilhar os dados na 
comunidade on-line Garmin Connect™. O Dakota 20 possui ainda bússola electrónica de 3-
eixos, altímetro barométrico e cartão microSD.  

 
 
De alta resistência e à prova de água, a nova série foi concebida para usar e abusar. Graças à 
sua interface intuitiva, características como ecrã tátil e demais funcionalidades, transformam a 
aventura outdoor numa viagem para sempre recordar. Consegue registar 1000 pontos de 
passagem, locais ou favoritos; 50 rotas; e guardar até 10 mil pontos de passagem ou 200 tracks. 
Os utilizadores da série Dakota 10 e 20 podem através do software gratuito BaseCamp™ tirar o 
máximo partido da sua próxima atividade ao ar livre ou reviver as viagens já realizadas. O 
BaseCamp permite planear atividades ao ar livre, organizar os dados e partilhar as aventuras 
com quem o utilizador escolher. Através do BaseCamp, o utilizador pode aceder ao Garmin 
Adventures que disponibiliza, de uma forma gratuita e interativa, a partilha das suas 
caminhadas, viagens de bicicleta, caminhadas por trilhos, e muito mais. Com o BaseCamp, pode 
combinar registos de percursos, pontos de passagem, fotos com marcação geográfica, vídeos 
do YouTube® e muito mais, numa aventura publicada online. Em seguida, pode enviar por 
correio eletrónico aos amigos e familiares uma ligação para a sua aventura, partilhá-la em redes 
sociais e publicá-la nos seus fóruns favoritos. O software gratuito da Garmin facilita até o 
seguimento de outros viajantes, permitindo-lhe procurar e transferir aventuras. 

 
 
 

http://www.garmin.com/pt-PT/shop/downloads/basecamp�
http://adventures.garmin.com/�
http://adventures.garmin.com/�
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Robusto e tão fácil de usar 
A série Dakota 10 e 20 facilita a navegação no exterior com um ecrã tátil a cores e robusto de 
2,6 polegadas, legível sob luz solar. A interface é fácil de utilizar, para que o utilizador aproveite 
em pleno a sua aventura sem perder tempo a pesquisar informações. A série foi feita para 
resistir a pancadas e quedas, ao pó e à sujidade, além de ser à prova de água. E o seu peso é 
de apenas 148 gramas já com duas pilhas AA. Os Dakota 10 e 20 funcionam com duas pilhas 
AA (não incluídas), pilhas de lítio ou NiMH. 

 
Orientação exímia 
O Dakota 20 tem uma bússola electrónica de 3-eixos incorporada que lhe indica a direção, 
mesmo quando está parado ou quando não está nivelado. O altímetro barométrico do Dakota 20 
deteta alterações na pressão, indicando a altitude exata do utilizador, e pode ainda ser usado 
para registar a pressão barométrica ao longo do tempo, ajudando a controlar mudanças nas 
condições meteorológicas. Com o recetor de GPS de alta sensibilidade com tecnologia WAAS e 
previsão de satélite HotFix, a série Dakota 10 e 20 localiza rápida e precisamente a posição do 
utilizador e mantém a sua localização de GPS mesmo em locais de vegetação densa e vales 
profundos. 
 
Diversão ao ar livre 
Com os Dakota 10 e 20 é fácil aderir ao geocaching sem papéis, transferindo rapidamente até 
2000 caches com informações, tais como localização, terreno, dificuldade, dicas e descrição. 
Impressões em papel e coordenadas introduzidas manualmente são coisas do passado. Para 
mais informações, visite as páginas de geocaching da Garmin. 
 
Terreno bem explorado 
A série Dakota 10 e 20 traz um mapa base mundial integrado para que o utilizador possa 
navegar facilmente para onde quiser. Adicionar mais mapas é fácil com a variedade de 
cartografias topográficas, náuticas e rodoviárias detalhadas da Garmin, disponíveis em cartão 
microSD. Este cartão apenas está disponível no Dakota 20. 
 
Partilhe sem fios 
Com o Dakota 20, pode partilhar os seus pontos de passagem, trajetos, rotas e geocaches por 
comunicação sem fios com outros utilizadores de dispositivos compatíveis com o Dakota, tais 
como eTrex® 30, Oregon® e Montana®. Agora os utilizadores já podem enviar facilmente as 
suas rotas ou localizações de geocache favoritas a amigos. Basta tocar em "enviar" para 
transferir a informação para dispositivos semelhantes. 

 
 
Preço e disponibilidade 
A série Dakota 10 e 20 está disponível de imediato no mercado a um preço de venda ao público 
(PVP) recomendado de: 
 
Dakota 10 - 159 euros 
Dakota 20 - 249 euros  
Preços com IVA incluído. 
 

 
Para mais informações dos produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin. 
 
 

* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 

 
 

http://www8.garmin.com/geocache�
http://www.garmin.pt/�
http://www.garmin.blogs.com/�
http://twitter.com/garmin�


PRESS RELEASE 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

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 
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. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    
EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 
Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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