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Garmin® lança nova Advanced Series 
composta por oito dispositivos entre 4,3 e 7 

polegadas 
 

 
 

• Os equipamentos da nova linha de produtos oferecem uma experiência de 
navegação avançada combinada com ferramentas valiosas para proporcionar 
segurança, rapidez e tranquilidade a todas as viagens 

 
• A nova funcionalidade Garmin Real Directions orienta o condutor através de 

pontos de referência, edifícios e semáforos fáceis de encontrar, em vez de utilizar 
os tradicionais nomes de ruas 

 
 
Lisboa, 21 de agosto de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, anunciou hoje o lançamento da nova Advanced Series, a mais recente e inovadora 
gama de Personal Navigation Devices (PND) agora disponível no mercado europeu. 
Desenhados especificamente para responder a todas as necessidades dos utilizadores, com 
novas funcionalidades e um vasto conjunto de opções e tecnologias, como Bluetooth® sem fios, 
estes novos equipamentos vêm equipados com a funcionalidade Real Navigation que facilita 
significativamente todo o processo de navegação. Seguir as orientações do GPS nunca foi tão 
fácil e intuitivo. A nova gama de equipamentos da Garmin envolve oito novos dispositivos 
equipados com um ecrã de maior qualidade que facilita a visualização dos conteúdos, e 
que pode variar entre as 4,3 e as 7 polegadas. 
 
 
O novo Garmin Real Directions™ guia os condutores de uma forma mais simples e intuitiva, 
fazendo referência a elementos facilmente reconhecíveis, como edifícios, sinais de trânsito, 
semáforos, entre outros pontos de referência. Basta seguir as indicações que têm por base o 
cenário que ele está naturalmente a observar.  O alto nível de precisão do novo Garmin Real 
Directions™ é suportado pelo NAVTEQ® Map. Os pontos de referência selecionados para as 
direções foram rigorosamente analisados para que fossem garantidos alguns requisitos 
importantes como a sua permanência, boa visibilidade e proeminência.  
 
Aproveitando a maior dimensão dos ecrãs dos dispositivos nüvi, a nova opção Active Lane 
Guidance usa uma combinação de voz e gráficos e exibe uma animação gráfica, ao lado do 
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mapa, que usa setas com cores vivas e chamativas para indicar a estrada correta ou o ponto a 
destacar durante uma indicação.  
 
“Os dispositivos nüvi da Garmin são a grande referência no mercado da navegação devido à 
simples, mas completa, experiência de utilização que oferecem, à sua fiabilidade e à riqueza de 
conteúdos que garantem. Para além disso, a Lifetime Maps1

 

, líder na indústria, assegura que o 
nosso serviço vitalício de mapas tem acesso permanente às últimas novidades e inovações. É 
por tudo isto que estamos muito orgulhosos por mais uma vez podermos apresentar e colocar à 
disposição de todos os consumidores uma nova gama de produtos de navegação avançada”, 
disse Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. 

Funcionalidades de vanguarda, design e preço atrativo são apenas algumas das mais-valias 
oferecidas por esta nova gama de equipamentos da Garmin que envolve oito novos 
dispositivos especialmente desenhados para responder às muitas e variadas necessidades 
dos condutores. Os dispositivos nüvi vêm agora também equipados com um ecrã de maior 
qualidade que facilita a visualização dos conteúdos, e que pode variar entre as 4,3 e as 7 
polegadas.  
 
O nüvi 2597 LMT é um dos equipamentos topo de gama desta nova família e inclui todas as 
funcionalidades disponíveis da Advanced Series. Integra um ecrã de vidro multitoque de 5 
polegadas, suportado por uma estrutura robusta e elegante de metal que traz consigo um forte 
mecanismo magnético que facilita o encaixe do GPS na sua doca, evitando uma colocação 
errada do mesmo. Este navegador oferece ainda atualizações vitalícias dos seus mapas e 
comandos de voz.  
 
Da gama de equipamentos com mapas detalhados da Europa Ocidental que oferecem 
atualizações vitalícias2

 

 gratuitas de mapas (e tráfego nos países em que esta funcionalidade 
está disponível), estão os modelos 2797 LMT, o único equipamento com ecrã de 7 polegadas, 
para uma visualização de conteúdos mais fácil,  o 2567 LMT de 5” e o 2497 LMT de 4,3”. 

Com atualizações vitalícias de mapas (LM – Lifetime Maps), a Garmin disponibiliza dois 
equipamentos com um ecrã de 4,3” (2447 LM e 2467LM) e dois dispositivos com um ecrã de 5” 
(2547 LM e 2567 LM).  Os modelos mais simples da série Advanced - 2547 LM e 2447LM - não 
dispõem de tecnologia Bluetooth® sem fios. 

 
Destaque ainda para outras funcionalidades que esta gama inclui, como a Up Ahead, que 
providencia um acesso facilitado a pontos de interesse que estejam próximos, o Garmin 
Express que permite o download gratuito das versões mais recentes do software para os 
equipamentos nüvi, e o Garmin Smartphone Link, uma aplicação disponível para os sistemas 
iOS e Android que providencia serviços em tempo real para o PND, através do plano de dados 
do smartphone e da tecnologia Bluetooth.  
 
Com mapas extremamente precisos e indicações de mudança de direção que mais parecem as 
indicações de um amigo, os dispositivos nüvi da Garmin apresentam-se como os companheiros 
ideais de viagem, seja em trabalho ou lazer. A série Advanced oferece aos utilizadores uma 
experiência rica em funcionalidades, opções, tecnologias e conteúdos extremamente fiáveis 
para uma navegação intuitiva, confortável e muito segura. E os seus ecrãs brilhantes e de 

                                                 
1 Lifetime Maps permite-lhe receber até 4 atualizações de dados para os mapas por ano, sempre que as 
atualizações forem disponibilizadas no site da Garmin, para um produto Garmin compatível até ao final de vida útil 
desse dispositivo ou enquanto a Garmin receber dados para as atualizações dos mapas a partir dos seus 
fornecedores, prevalecendo o período mais curto. Para aceder à definição de ”vida útil” do produto ou para 
consultar outros termos e condições importantes, visite http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime. 
Não está disponível em todas as áreas. Subscrição necessária. Contacte o seu operador móvel para obter mais 
informações sobre o seu serviço de dados e tarifas de roaming. 
 
2 Não está disponível em todos os países europeus. 

http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime�
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grandes dimensões, ajudam o condutor a concentrar-se apenas naquilo que é necessário, a 
estrada.  
 
Para mais informação sobre a nova Advanced Series, aceda aqui. 
 
Para mais informações os produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin. 
 
Aceda a http://www8.garmin.com/company/newsroom/mediagallery/index.jsp?activeBranchI 
para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 

* 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 
Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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