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Garmin VIRB: Grave e reveja toda a ação em 
Full HD 

 
 

• A Garmin acaba de apresentar a sua nova gama VIRB, uma família de câmaras de 
ação com suporte para imagem Full HD que permite registar também imagens 
fotográficas com elevada qualidade. Pensada para os entusiastas dos desportos 
mais duros e radicais, a nova gama Garmin VIRB é a solução ideal para quem quer 
reviver e partilhar todas as emoções fortes vividas em terra, no ar ou no mar. 

 
 
Lisboa, 24 de setembro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, acaba de anunciar a sua nova gama de câmaras de ação VIRB (VIRB e VIRB Elite), 
uma linha de produtos exclusivamente pensada para os amantes das atividades outdoor – seja 
em terra, no ar ou no mar – que fazem questão de gravar os momentos mais emocionantes das 
suas vidas para depois os partilharem com os seus familiares, amigos e conhecidos, 
transportando-os para o local da ação e transmitindo-lhes assim toda a adrenalina numa 
imagem associada, ou seja, tal como se estivessem eles próprios a viver essa experiência no 
momento registado em vídeo ou em foto. 
 
Projetada para os apaixonados do desporto ao livre que querem recordar e partilhar estes 
momentos únicos, a VIRB é exímia na capacidade de realizar esta tarefa em segurança e de 
acordo com as suas expetativas, fazendo com que as suas experiências possam ser revividas 
da forma mais completa de sempre – não só porque oferece uma gravação de vídeo topo de 
gama mas também porque se trata de um equipamento de alta performance. Estes dois 
argumentos combinam na perfeição com uma interface intuitiva e com a capacidade que a VIRB 
tem para melhorar o vídeo com dados sobre o desempenho e a geografia local, aumentando 
substancialmente o controlo sobre a gravação e elevando a fasquia para um novo nível em 
termos de qualidade e de sensações.  
 
Composta pelos modelos VIRB e VIRB Elite, e oferecendo uma qualidade de imagem de alta 
definição, bem como uma interface de utilização intuitiva e completa, uma construção robusta e 
que dispensa a utilização de caixas de proteção externas, a nova gama de câmaras de ação 
VIRB da Garmin oferece ao utilizador o que de melhor existe em termos de tecnologia ao serviço 
do desporto outdoor, incluindo a possibilidade de comunicação sem fios através de Wi-Fi ou 
ANT+ (dependendo da versão). A VIRB Elite incorpora ainda um GPS de alta sensibilidade, 
acelerómetro e altímetro.  
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Para Natalia Cabrera, diretora de Marketing da Garmin Ibéria, “a nova família de câmaras de 
ação VIRB oferece uma robustez e uma qualidade de imagem que pode ser comprovada em 
qualquer tipo de desafio, por mais radical ou exigente que este possa ser”. A responsável 
salienta ainda que “quer esteja a desafiar o mar numa prancha de surf, a fazer escalada numa 
escarpa íngreme ou a competir numa radical e poeirenta pista de motocross, o utilizador pode 
confiar na VIRB para captar em alta resolução tudo o que vai vendo e ouvindo à sua volta, 
fazendo com que todos possam depois reviver aqueles momentos que fazem realmente a 
diferença”. 
 
Em terra, no ar ou no mar 
A nova gama de câmaras VIRB foi pensada especificamente para dar uma resposta eficaz conta 
as adversidades e as condições duras do desporto outdoor, podendo ser facilmente montada 
para acompanhar a par e passo toda a ação em 
desportos tão diversificados como exigentes: Ciclismo, 
BTT, downhill, esqui, base jumping, skating, motocross, 
rafting, windsurt, paraquedismo, alpinismo, mergulho em 
queda livre e regatas são apenas alguns exemplos entre 
muitos outros possíveis no desporto motorizado e não-
motorizado. 
 
Independentemente do perfil de utilização ou do tipo de 
utilizador, as novas câmaras de ação Garmin VIRB 
oferecem todas as condições para uma utilização segura, fiável e robusta, desempenhando o 
seu papel de uma forma extremamente eficaz e sem qualquer tipo de complexidade associada, 
seja no momento da fixação, da gravação de imagem ou na reprodução ou transferência dos 
vídeos e imagens para posterior visualização no equipamento ou num meio mais propício para a 
partilha de emoções, como seja em frente ao televisor da sala de estar acompanhado por 
familiares e amigos. 
 
Intuitiva, durável e sempre ligada 
Entre as principais características, a nova família VIRB oferece vídeo, som e fotografia de 
qualidade profissional, com resoluções vídeo de FullHD 1080p a 30fps, 960p a 60fps, 720p a 
60fps e WVGA a 120fps e qualidade de imagem líder na indústria com um sensor fotográfico de 

16 MP com um modo de disparo contínuo de até 10fps, podendo fazer 
imagem em modos contínuo, time lapse e foto + vídeo. Oferece ainda 
desempenho melhorado em ambientes de luz fraca, sendo a qualidade 
fotográfica beneficiada com a utilização das tecnologias DIST-Digital 
Image Stabilization e LDC-Lens Distortion Correction. O som é de alta 
qualidade e a sua captação está a cargo de um microfone interno, sendo 
no entanto possível ligar uma unidade externa através de um adaptador 
USB opcional. Em termos de saídas, oferece ligações USB e HDMI 
micro. 
 
Para a captação e visualização de imagens na câmara, a nova gama 
VIRB oferece um ecrã de 1,4 polegadas com baixo consumo energético, 
no qual é ainda possível usar um útil assistente de configuração e 
comandar os vários controlos durante a operação (existe ainda a 
possibilidade de recorrer a um controlo remoto através da tecnologia 
sem fios Garmin ANT+). De salientar ainda o modo inteligente disponível 

para a captação e a reprodução de vídeo, podendo a primeira ser acionada por localização, 
velocidade ou inclinação (entre outras possibilidades) e a segunda ser assistida por dados 
transmitidos pelo sensor, incluindo a geolocalização e a edição de imagem (em vídeo ou foto). 
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A nova família de câmaras de ação da Garmin oferece uma autonomia líder na indústria, 
proporcionado mais de três horas de bateria por cada carga completa da sua unidade Li-On de 
2000mAh de capacidade. E, graças à ranhura MicroSD, é possível estender a memória de 
gravação até 64 GB por cartão (não incluído), ampliando as gravações em termos de horas e de 
ficheiros de imagem estática. 
 
Ostentando um design que oferece tanto de agressivo como de emocionante para uma 
utilização mais agradável e eficaz ao ar livre, as novas Garmin VIRB revelam um exterior sólido 
e totalmente robusto compatível com a especificação IPX 7, o que garante o funcionamento em 
água a um metro de profundidade durante 30 minutos. Definindo um novo nível de desempenho 
e de durabilidade em termos de montagem de sistemas desta natureza, a nova família VIRB 
suporta ainda os sistemas de montagem mais versáteis e pode ser utilizada em combinação 
com uma caixa de isolamento aquático externa até 60 metros de profundidade. 
 
A série VIRB permite a muitos utilizadores de equipamentos Garmin usufruírem das vantagens 
do ecossistema da marca. Adicionalmente ao acessório remoto opcional (disponível no primeiro 
trimestre de 2014), equipamentos como Edge® 810, fēnix™, quatix™, série Oregon® 600, entre 
muitos outros, podem controlar o VIRB, permitindo aos utilizadores iniciar ou terminar a 
gravação e tirar fotos diretamente no equipamento através da comunicação wireless ANT+ (para 
verificar a lista completa de produtos compatíveis, aceda a garmin.com/virb). Ainda através da 
ligação ANT+, os utilizadores conseguem controlar os vários dispositivos que se encontram 
ligados ao VIRB, para tal, basta mover o slider para a frente para gravar no equipamento 
principal, e todos os restantes dispositivos que estão conectados com o VIRB, começam a 
gravar também. VIRB Elite é compatível com outros sensores que também possuam a 
tecnologia de conectividade ANT+, tais como monitores de ritmo cardíaco, sensores de cadência 
e com o sensor de temperatura (tempe™). Os dados gravados podem ser embebidos no vídeo 
durante o processo de edição do mesmo ou visualizados no display do VIRB Elite. 
 
Para tornar o VIRB Elite numa solução de outdoor ainda mais completa, a Garmin está a lançar 
uma aplicação móvel para smartphone com as funcionalidades playback e remote, juntamente 
com uma aplicação gratuita para desktops que é um software para editar e fazer o upload dos 
vídeos captados pela VIRB e VIRB Elite. Com este software gratuito, os utilizadores poderão 
facilmente editar a sua pegada aventureira e embeberem os dados dos sensores no vídeo, 
partilhando posteriormente com quem quiserem, amigos, família, e até mesmo nas redes sociais 
tais como YouTube, Facebook e Instagram. 

 
As VIRB são as mais recentes soluções da Garmin para o segmento outdoor, especialmente 
desenvolvidas com base em tecnologias inovadoras para melhorar a experiência dos 
utilizadores mais aventureiros. Seja adepto de golf, equitação, ciclismo, geocaching ou outro 
desporto, os equipamentos Garmin são ideais e cada vez mais ocupam o lugar de ferramentas 
essenciais para os entusiastas de qualquer desporto. 
 
As novas câmaras de ação Garmin VIRB e Garmin VIRB Elite estarão disponíveis no mercado 
(Garmin VIRB a 23 de setembro / Garmin VIRB Elite a 14/10) pelo preço de 299 euros e 399 
euros, respetivamente. IVA incluído. 
 
Para mais informações sobre características, preços e disponibilidade, bem como informações 
sobre outros produtos e serviços da Garmin para o segmento outdoor, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 

 
 
Aceda a http://www8.garmin.com/company/newsroom/mediagallery/index.jsp?activeBranchI para 
obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
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* 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 
 
Natália Cabrera Torres 
Diretora de Marketing da Garmin Ibéria 
(+34) 933 572 608 
natalia.cabrera@garmin.com 
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