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Garmin disponibiliza acessórios compatíveis para os 
utilizadores do Forerunner 310XT  

 

 
 

 
• Estão agora disponíveis mais acessórios para melhorar a performance do Forerunner 

310XT, como o Kit Quick Release, Sensor de Velocidade/Cadência sem fios de calibração 
automática e suporte para bicicleta Bike Mount 
 

• Os utilizadores deste relógio GPS para multidesportos ficam, mediante a compra destes 
acessórios, com um Forerunner 310XT ainda mais preparado para cruzar qualquer meta 
em tempo record, seja em estrada, terra ou mar  
 
 
Lisboa, 25 de julho de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
anuncia novos acessórios para a série Forerunner 310XT. Com o Kit Quick Release e o Bike 
Mount, o atleta usufrui de um conforto extra quando corre e quando anda de bicicleta, além de 
conseguir reduzir drasticamente o tempo de troca e ajuste do relógio entre estas duas 
modalidades, quando está em competições de triatlo. O Sensor 
de Velocidade/Cadência sem fios de calibração automática oferece um total controlo da 
cadência enquanto pedala, otimizando o treino em larga escala. Para o utilizador comum, os 
acessórios também são de extrema importância, na medida em que oferecem uma utilização 
mais simples e divertida do seu Forerunner 310XT. 
 
O Forerunner 310XT é um relógio GPS com sensor de alta sensibilidade HotFix™, que oferece 
ao utilizador informação exata mesmo em zonas de difícil acesso, como vales profundos, 
campos com vegetação densa ou ruas com edifícios altos. O relógio da Garmin regista o tempo, 
a distância, a cadência/velocidade e o ritmo cardíaco (opcional).  
 
O utilizador pode personalizar o seu Forerunner 310XT com a informação que precisa, 
configurando os seus próprios mapas e campos de dados como o tempo, a distância, as 
calorias, percursos, velocidade, ritmo, frequência cardíaca e cadência, entre outros. Pode ainda 
definir os alertas em vibração para nunca perder as informações acima indicadas, característica 
bastante vantajosa quando faz desporto de auscultadores ou quando vai em grupo com muitos 
amigos e o barulho pode interferir. O Forerunner 310XT é à prova de água (máximo 50 metros), 
permitindo ao utilizador utilizá-lo na piscina, registando a distância e a velocidade média a que 
nada. 
 
Graças à tecnologia sem fios ANT+ TM, o atleta poderá conectar o pulsómetro, o pedómetro e 
os sensores de cadência ou velocidade para a bicicleta e na compra dos novos acessórios Bike 
Mount e Kit Quick Release fica muito mais fácil e rápido trocar entre a utilização no pulso e no 
guiador da bicicleta. O Forerunner 310XT categoriza as atividades de multidesporto num único 
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exercício e também pode registar o tempo de transição no processo, dando a oportunidade ao 
atleta para analisar o desempenho completo do início ao fim. 
 
“Os novos acessórios vêm trazer aos utilizadores do Forerunner 310XT todo um conjunto de 
novas possibilidades que até há pouco tempo não estavam disponíveis. O utilizador pode agora 
comprar, nomeadamente através do site da Garmin, os novos acessórios para controlar até à 
exaustão a velocidade e cadência, ritmo e calorias gastas com um display seguramente 
montado no guiador da bicicleta e quando precisar de trocar para o pulso, tal será feito de forma 
rápida e muito intuitiva. Para nadar também é um ótimo dispositivo, registando a distância e a 
velocidade média”, afirmou Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. 

 
 
Os novos acessórios que transformam o Forerunner 310XT num topo de gama: 
 
Kit Quick Release  
Com este kit o Forerunner 310XT pode ser usado para treinos de vários desportos. As 
vantagens passam pela simplicidade e comodidade, passando do pulso para a bicicleta em 
segundos e vice versa. Inclui ainda uma correia de pulso com suporte de libertação rápida e 
suporte para montagem em bicicleta. 
 
Sensor de Velocidade/Cadência para bicicleta 
O novo sensor sem fios de calibração automática oferece ao utilizador um total controlo da sua 
cadência enquanto pedala. Mede e comunica as pedaladas por minuto, fornecendo observações 
para um desempenho optimizado. 
 
Bike Mount  
Este suporte permite tirar o máximo partido dos dados fornecidos pelo Forerunner 310XT sem 
comprometer o percurso. O equipamento fica mesmo à frente do utilizador para um acesso fácil, 
oferecendo consequentemente maior segurança.  
 
 
Restantes acessórios do Forerunner 310XT: 
 
Pulsómetro (Premium) 
Pedómetro (SDM4) 
Clip carregador 
Bolsa de transporte 
Kit de correias 
Adaptadores 
Conetor USB 
(ANT+ Stick) 
 
Aceda aqui para ver todos os acessórios para o Forerunner 310XT. 
 
 
Quer esteja a tentar bater um recorde pessoal ou a preparar-se para iniciar a sua primeira 
corrida, o utilizador pode contar com a preciosa ajuda do Garmin Connect, o site que a empresa 
coloca à disposição dos atletas para verem e analisarem os seus treinos, visualizarem por onde 
andam durante o treino, efetuarem o download de treinos de outros membros do Garmin 
Connect que estão espalhados por todo o Mundo, analisarem e armazenarem dados de treino 
do equipamento Garmin, acederem a relatórios, bem como planearem futuros exercícios. 

 
 

Preço e disponibilidade 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/fitness/atletismo/forerunner-310xt/prod27335.html�
http://www.garmin.com/pt/extras/extras-garmin-training-center/�
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Os acessórios já estão disponíveis no mercado a um preço de venda ao público (PVP) 
recomendado de: 
 
Kit Quick Release – 24,99 euros (pode comprar o acessório em agentes Garmin ou no site. 
Aceda aqui) 
Sensor de Cadência para bicicleta – 42,99 euros (pode comprar o acessório em agentes 
Garmin ou no site. Aceda aqui) 
Bike Mount – 39,99 euros (pode comprar o acessório em agentes Garmin ou no site. Aceda 
aqui) 

 
Todos os artigos já incluem IVA. 

 
 

Para mais informações sobre o Forerunner 310XT, PVP, compra online ou saber que 
agentes Garmin comercializam este artigo aceda aqui. 
 
Para mais informações dos produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin. 
 
Veja também a lista de revendedores e agentes Garmin para poder comprar o seu Garmin: 
http://www.garmin.com/pt/revendeurs/. Se preferir comprar online, visite a página 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/index.ep. Ao comprar online, a Garmin oferece-lhe 10% de 
descontos  em acessórios. Pode registar o seu equipamento Garmin online e em apenas 
alguns minutos, na página que o fabricante preparou para o efeito, disponível em 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/index.ep. 

 
 

* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 

 
 

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    

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/shop-by-accesories/suportes/quick-release-kit/prod8544.html�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/shop-by-accesories/sensores-de-fitness/sensor-de-velocidade-cadencia-de-bicicleta/prod1266.html�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/shop-by-accesories/suportes/out-front-bike-mount/prod114881.html�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/fitness/atletismo/forerunner-310xt/prod27335.html�
http://www.garmin.pt/�
http://www.garmin.blogs.com/�
http://twitter.com/garmin�
http://www.garmin.com/pt/revendeurs/�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/index.ep�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/index.ep�
http://www.garmin.com/newsroom�
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html�
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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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