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Garmin disponibiliza software para 
personalizar GPS 

 

 
 

E que tal oferecer neste Natal um GPS com a sua voz gravada no dispositivo? Com 
o software gratuito da Garmin, todos podem ter um equipamento personalizado. 

 
 
Lisboa, 27 de novembro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, disponibiliza gratuitamente o Garmin Voice Studio, um software de gravação de voz 
que permite personalizar os equipamentos GPS com indicações pessoais. 
 
Já não há razão para que os utilizadores de GPS tenham que se cingir às vozes pré-instaladas 
nos equipamentos. Agora, com a ajuda do Garmin Voice Studio, é possível “reprogramar” as 
indicações do equipamento e carregá-lo com uma voz diferente – a sua ou a dos seus. Desta 
forma, pode conduzir enquanto ouve a familiar voz do seu filho ou da sua mulher, ou preparar 
uma prenda de Natal diferente: grave a sua voz no GPS que vai oferecer nesta época festiva e 
veja a cara de surpresa dos seus familiares e amigos quando estes usarem o GPS pela primeira 
vez. 
 

Depois de descarregar e instalar o Garmin Voice Studio 
(http://www.garmin.com/pt/extras/extras-voice-studio/), o utilizador 
tem apenas que recorrer a um microfone ligado ao computador 
para gravar algumas dezenas de frases e editá-las diretamente 
no GPS Garmin. Depois da gravação, basta carregar os ficheiros 
para o equipamento compatível e ver o divertido resultado. O 
processo é simples e demora cerca de 30 minutos. 
 
O Garmin Voice Studio pode ser utilizado com os seguintes 

equipamentos Garmin: nüvi série 200, nüvi série 205, nüvi série 500, nüvi série 700, nüvi série 
705, nüvi série 800, nüvi série 1200, nüvi série 1300, nüvi série 1400, nüvi série 1600, nüvi 
3790T, zūmo 220, 550 660, GPSMAP 620 e 640. 
 
“Nesta altura festiva, a Garmin disponibiliza gratuitamente este software para que qualquer 
pessoa possa personalizar um GPS Garmin antes de o oferecer a um amigo ou a um familiar”, 
explica Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. “A aplicação é muito intuitiva e 
simples de usar. Em apenas 30 minutos, é possível gravar dezenas de indicações 
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personalizadas para transformar um equipamento GPS numa prenda que não deixa ninguém 
indiferente”, conclui. 
 
A aplicação Garmin Voice Studio está disponível para download gratuito em 
http://www.garmin.com/pt/extras/extras-voice-studio/, endereço onde pode ainda ver um breve 
tutorial sobre a instalação do software e a criação e gravação da voz. 
 

 
* 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 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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