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Garmin dá mais poder às duas rodas com os 
novos computadores de bicicleta com GPS 
Edge 810 e 510 e com a aplicação Garmin 

Connect Mobile 
 

 
 

• Os dois novos computadores GPS de bicicleta oferecem um vasto leque de 
inovadoras funcionalidades que, combinadas com a aplicação Garmin Connect 
Mobile, permitem partilhar em tempo real todos os dados que os ciclistas vivem 
nos seus treinos, provas e competições, fomentando a paixão pelo ciclismo 

 
 
Lisboa, 11 de janeiro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, anuncia os computadores de bicicleta com GPS Edge 810 e 510 e a aplicação 
móvel Garmin Connect Mobile, dando aos ciclistas o acesso à mais completa e dinâmica 
experiência de viagem em duas rodas de sempre, capacitando-os de se ligarem ao Mundo 
social e de partilharem e receberem dados em tempo real durante as suas atividades ciclistas. 
 
Os novos dispositivos Edge 810 e 510 são os primeiros aparelhos da Garmin dedicados ao 
ciclismo a apresentarem conectividade em tempo real e a combinarem os aspetos mais 
populares da oferta líder de mercado Edge 800/500, acrescentando ainda funcionalidades de 
ligação avançadas através de um smartphone (Apple® ou Android™). A nova interface de fácil 
utilização, juntamente com localização ao vivo, partilha de conteúdos nas redes sociais e 
atualizações em tempo real tempo, tornam estes equipamentos perfeitos para treinar, passear 
e/ou percorrer circuitos de trail. Os novos Edge 810 e 510 foram apresentadis na feira Consumer 
Electronics Show, que decorre entre 8 e 11 de Janeiro de 2013 em Las Vegas, sendo exibidos 
com grande destaque. 
 
O Garmin Edge 810 é a escolha perfeita para o ciclista que quer ter acesso ao melhor 
desempenho na melhor máquina de navegação. Este novo equipamento Edge possui um 
elegante ecrã a cores com 2,6 polegadas, oferece até 17 horas de autonomia e inclui uma 
recentemente redesenhada e simplificada interface de ecrã tátil. O novo Garmin Edge 810 é 
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compatível com os opcionais mapas de rua detalhados ou 
TOPO, incluindo Imagens de Satélite BirdsEye™, para que 
possa ajudar na perfeição os ciclistas durante os seus 
passeios, na partilha de informação ou até em atividades 
extra, sempre que precisarem de ter acesso a mapas e a 
navegação. E porque se trata de um dispositivo com GPS, 
as suas capacidades de navegação não requerem o uso de 
dados, o que faz do Edge 810 uma escolha perfeita em 
qualquer lugar do mundo.  
 
Por sua vez, o Garmin Edge 510 é um dispositivo bastante 
leve e compacto (pesa apenas 80 gramas), tendo sido 
concebido especificamente para os ciclistas que procuram o 

melhor desempenho. A interface utilizada no novo Edge 510 é semelhante à solução oferecida 
no 810, apresentando ainda um novo ecrã tátil de 2,2 polegadas legível mesmo sob a luz solar e 
sendo compatível com os sistemas de satélites GPS e GLONASS para uma mais rápida 
aquisição de satélites e para uma fixação de sinal melhorada. O Garmin Edge 510 é adequado 
para as condições mais difíceis, tais como provas de trail e aventuras no meio de uma densa 
cobertura de árvores. O Edge 510 é resistente, impermeável e tem uma autonomia de até 20 
horas. O ecrã tátil é fácil de operar mesmo quando molhado ou através de um dedo enluvado. O 
dispositivo inclui ainda uma corda de prendimento resistente para garantir não salta para longe 
em caso de choque ou queda. 
 
 
Registe cada detalhe e personalize o treino 
Os novos Garmin Edge 810 e 510 exibem com enorme precisão a velocidade, a distância, o 
tempo, a posição GPS, a altitude, as calorias gastas, as subidas e as descidas. Estes novos 
equipamentos oferecem ainda mais dados em tempo real graças à sincronização sem fios por 
intermédio da tecnologia ANT+™ e através de dispositivos terceiros para a medição de energia, 
bem com dos monitores cardíacos e dos sensores de velocidade/cadência da Garmin. O acesso 
a dados mais exatos sobre subidas e descidas é feito através do altímetro barométrico, que 
garante uma identificação correta das mudanças de altitude. 
 
Outra importante novidade é o registo atividade por perfil, que permite que os ciclistas possam 
personalizar os campos de dados e as configurações destes novos dispositivos tendo como 
base a sua atividade ciclista, sendo uma funcionalidade perfeita para treinos, competições, 
corridas em estrada ou provas de montanha. É possível alternar entre perfis com um simples 
arrastar do dedo sobre o ecrã tátil, e logo depois o dispositivo exibirá os dados que o ciclista 
precisa para aquele passeio, treino ou prova. Quando o percurso estiver terminado, tanto o Edge 
810 como o 510 exibem não só os novos recordes pessoais que tenham sido eventualmente 
alcançados, como também a distância mais longa percorrida, a maior subida realizada e muitas 
outras informações importantes. 
 
 
Esteja sempre ligado com a aplicação Garmin Connect Mobile 
Os novos computadores GPS de bicicleta agora revelados pela Garmin oferecem um conjunto 
de recursos conectados, desde que emparelhados com o smartphone do ciclista (Apple® ou 
Android™) e usando a aplicação Garmin Connect Mobile. Desta forma, o utilizador terá acesso a 
dados de viagem abrangentes e exatos no seu dispositivo dedicado, mantendo o telefone móvel 
longe do perigo e poupando a bateria para um caso de emergência. Os novos dispositivos Edge 
rastreiam e enviam os dados para o telefone do ciclista através de uma ligação Bluetooth®. Esta 
conexão permite que os ciclistas possam partilhar todos os detalhes dos seus passeios com 
amigos, familiares e demais contactos de nas redes sociais enquanto estão na estrada ou fora 
dela. Os ciclistas podem ainda publicar uma atualização imediatamente após o seu passeio ou 
prova, incluindo os detalhes de sua atividade concluída. Os utilizadores podem ainda criar 
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publicações através do smartphone, sendo que nesse caso os dados do passeio ou prova já 
estarão disponíveis no telemóvel graças à interface Garmin Connect Mobile. 
 
Outra vantagem permitida pelos novos Garmin Edge 810 e 510 é o acesso às condições 
meteorológicas em tempo real, bem como a previsões e alertas – basta para isso emparelhar o 
dispositivo com um smartphone e usar a aplicação Garmin Connect Mobile. Este recurso é de 
grande utilidade em passeios longos, pois permite que os ciclistas mantenham o seu 
smartphone seguro e seco, enquanto os dados meteorológicos de que precisam surgem 
naturalmente à sua frente no ecrã dos novos computadores GPS de bicicleta Edge. 
 
 
Partilhe o seu percurso em tempo real com familiares e amigos 
A funcionalidade LiveTrack permite que os amigos e familiares dos ciclistas possam seguir os 
seus passeios e corridas em tempo real. O convite para seguidores pode ser feito usando o e-
mail ou as redes sociais, para que todos possam acompanhar os dados ao vivo numa página 
Garmin Connect através de um smartphone, de um PC, de um laptop ou de um tablet. Depois de 
receber um convite, os amigos, familiares e conhecidos só terão de clicar na ligação para seguir 
e ver as estatísticas, nomeadamente a velocidade, a distância, a frequência cardíaca (opcional), 
a cadência e de pedalada (opcional) e localização no mapa. Se é ciclista e gosta de sair para um 
passeio de manhã cedo sozinho, poderá dar aos seus entes queridos a paz de espírito usando o 
serviço Garmin LiveTrack – aliás, a equipa profissional de ciclismo Garmin-Sharp vai usar a 
funcionalidade Livetrack durante os seus treinos, dando à gestão da equipa e aos treinadores 
uma visão em tempo real dos esforços dos seus pilotos. 
 
 
Transfira os dados por wireless e use as vantagens Garmin Connect 
A partir de agora, os ciclistas de todos os níveis podem instantaneamente armazenar, partilhar e 
analisar cada detalhe do seu percurso – e tudo a partir da estrada. A aplicação Garmin Connect 
Mobile permite fazer o upload sem fios das atividades concluídas diretamente a partir do 
dispositivo Edge 810 ou 510 assim que os ciclistas terminem a gravação da sua atividade. Os 
utilizadores apenas têm de verificar se as atividades estão a ser carregadas de forma 
automática ou manualmente. Assim que a atividade tiver sido publicada no serviço Garmin 
Connect, as suas próprias “ligações” podem visualizá-la dentro de uma das maiores 

comunidades online de fitness do mundo. 
Os ciclistas podem também procurar os seus 
percursos e treinos que estejam 
armazenados no Garmin Connect, fazer o 
download para o seu smartphone e de 
seguida enviar diretamente para o seu 
dispositivo Edge através da ligação sem fios. 
Os utilizadores podem então navegar para o 
início do percurso e usar a funcionalidade 
Virtual Partner® no dispositivo Edge para 
acompanhar e até mesmo percorrer 
novamente os passeios realizados 
anteriormente. 

 
«Com os novos dispositivos ligados Edge, os ciclistas têm todas as garantias de estarem a 
aceder a dados credíveis, com uma precisão ímpar na indústria e através de um equipamento 
com uma durabilidade inquestionável que os ciclistas têm vindo a conhecer através da Garmin», 
sublinha Mariana Dias, Marcoms Manager para Portugal da Garmin Iberia. «Através da ligação 
por intermédio de smartphones, vamos permitir que os ciclistas possam tirar o máximo partido 
de recursos tão valiosos como a localização ao vivo e uploads instantâneos, mantendo os seus 
telefones móveis em segurança nas mochilas e confiando no poder da oferta Edge no seu 

http://www.slipstreamsports.com/�
http://connect.garmin.com/�
http://connect.garmin.com/�


PRESS RELEASE 
 

 

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

guiador para lhe fornecer dados precisos em todos os tipos de condições», adianta a 
responsável. 
 
Os novos computadores GPS de bicicleta Edge 510 e 810 já estão disponíveis e têm preços de 
venda recomendados a partir dos 299 euros e dos 449 euros, respetivamente. A aplicação 
Garmin Connect Mobile vai estar disponível para download gratuito na iTunes Store e no Google 
Play a partir de 10 de janeiro de 2013. 
 
As opções de montagem dos novos Edge 810 e 510 para a bicicleta incluem um suporte frontal 
para uma visualização direta a partir do guiador e um suporte standard. 
 
Os novos Garmin Edge 810 e 510, juntamente com a aplicação Garmin Connect Mobile, são as 
soluções mais recentes da Garmin para um segmento de fitness em expansão, que se 
concentra no desenvolvimento de tecnologias e de inovações para melhorar a vida dos 
utilizadores e para promover estilos de vida saudáveis e ativos. Quer se trate de corrida, de 
ciclismo ou de outras atividades relacionadas com o atletismo, os dispositivos da Garmin para 
fitness estão a tornar-se ferramentas essenciais para todos os atletas, sejam amadores ou de 
elite. 
 
Para ver os novos Edge 810 e 510 em ação, visite o site www.garmin.com/edge. 
 
Para mais informações sobre características, preços e disponibilidade, bem como informações 
sobre outros produtos e serviços da Garmin para o segmento de fitness, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, www.garmin.com/intosports e http://twitter.com/garmin. 
 
 

* 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    
EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
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Mariana Dias 
Marcoms Manager Portugal – Garmin Iberia SAU 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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