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Dispositivos móveis Approach® G7 e G8 reforçam 

aposta da Garmin no Golfe  
 

 
 

• Os novos equipamentos portáteis incluem informações de mais de 30 mil campos em todo 
o Mundo, são altamente resistentes e à prova de água e têm várias funcionalidades que 
permitem aos jogadores estar sempre um passo à frente do adversário. 
 
• Os novos produtos oferecem conectividade com iPhone através da funcionalidade Smart 
Notification, que permite ao utilizador receber emails, mensagens e alertas diretamente no 
dispositivo. 
 
 
Lisboa, 5 de março de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
anunciou o lançamento dos dispositivos móveis para golfe: Approach G7 e G8. Estes finos 
equipamentos portáteis a cores incluem informações de mais de 30 mil campos em todo o 
Mundo e uma bateria recarregável capaz de suportar vários jogos. Os dispositivos também 
incluem novas formas de medição, como a funcionalidade PlaysLike Distance, que mostra 
a distância ajustada para tacadas em subidas e descidas. Para os amantes da modalidade 
que preferem deixar os seus smartphones na mala, os novos dispositivos Approach incluem a 
tecnologia Smart Notification, que permite ao utilizador receber emails, mensagens e 
alertas no seu equipamento de golfe. Estes novos dispositivos são também compatíveis com o 
novo Garmin Connect™, permitindo aos desportistas fazer o upload dos seus resultados e 
registar o seu progresso ao longo do tempo.  
 
A nova funcionalidade PlaysLike Distance ajusta as distâncias para as tacadas em descida 
ou subida, para que os jogadores possam medir distâncias de uma forma mais eficiente. Além 
disso, os dois dispositivos possuem a funcionalidade Club Advice, que basicamente recorda a 
distância atingida com cada taco e fornece posteriormente recomendações sobre que taco utilizar 
com base na distância da pancada. 
 
Outra grande funcionalidade dos dispositivos G7 e G8 é o modo Big Numbers, que oferece uma 
melhor visualização, para que os utilizadores não tenham de usar óculos ou esforçar a 
visão. Os Approach G7 e G8 também têm a funcionalidade Smart Notification, para que os 
utilizadores possam interligar o equipamento com o seu iPhone 4S, ou superior, e receber emails, 
mensagens e alertas diretamente no dispositivo. Estima-se que esta funcionalidade seja também 
compatível com equipamentos Android no segundo trimestre de 2014.  

http://connect.garmin.com/�
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“Com os novos Approach G7 e G8, os amantes de golfe podem escolher a ferramenta que 
melhor se adequa às suas necessidades. Ambos possuem excelentes novas 
funcionalidades, como a medição ajustada da tacada através da PlaysLike Distance, que 
dará uma vantagem aos desportistas independentemente do campo em que joguem”, disse 
Natalia Cabrera, diretora de Marketing da Garmin Iberia. 
 
Os dispositivos Approach G7 e G8 vêm carregados com informação de mais de 30 mil 
campos de todo o Mundo, podendo atualizar os mesmos sem qualquer subscrição ou 
custo extra. Ambos os dispositivos oferecem informações precisas sobre a distância até à parte 
frontal, central e traseira do green, e das distâncias layup e dogleg. Vêm munidos de uma bateria 
recarregável que oferece uma autonomia para um fim-de-semana completo de golfe (15 horas).  
 
Tal como outros produtos para golfe da Garmin, os Approach G7 e G8 servem também como 
cartões de pontuação digitais, com opções para anotar os resultados em quatro métodos de 
pontuação diferentes (Stroke Play, Stableford, Skins e Match Play), com os handicaps ajustáveis. 
Os utilizadores podem gravar, rever, partilhar e imprimir os resultados de até quatro jogadores. Os 
equipamentos possuem um magnífico ecrã que oferece uma visão colorida dos arcos nas 100, 
150, 200 e 250 jardas, para que os utilizadores saibam para onde bater quando se estão a 
preparar. A funcionalidade Touch Targeting permite que os utilizadores toquem em 
qualquer ponto do ecrã para terem a distância precisa para qualquer local, 
independentemente do facto de estar na zona central do campo (fairway), num obstáculo, em 
zonas de queda de bola ou na parte frontal, central e traseira do green. Tal como outros 
dispositivos Approach, o G7 e o G8 possuem a funcionalidade Green View, que permite reduzir 
o mapa do green e fazer o posicionamento manual do pin de forma a ter a distância correta. 
Os equipamentos possuem também a funcionalidade avançada Stat Tracking, que mantém o 
registo das vezes que se atingiu os fairways, os greens e os putts em cada round. Estas 
estatísticas podem ser visualizadas no decorrer da ronda, ou visualizadas posteriormente através 
de download. 
 
Approach G8: o topo de gama 
O Approach G8 possui um magnífico design e ecrã de 3 polegadas sensível ao toque. O 
equipamento oferece assistência em lances em que a visibilidade é reduzida através da nova 
funcionalidade PinPointer. Esta funcionalidade única dá ao utilizador a informação exata de 
onde se encontra a bandeira, mesmo que não seja visível, orientando-os de forma a conseguir 
fazer os chamados blind shots. Este equipamento também possui Wi-Fi, para que sejam 
realizados automaticamente os downloads dos campos sempre que o equipamento for conectado 
a uma rede sem fios, sem qualquer custo adicional, o que faz com que a atualização dos 
dispositivos seja muito simples. Com todas estas funcionalidades revolucionárias e com um 
magnífico design e ecrã, o G8 apresenta-se como o topo de gama da família Approach e dá 
aos utilizadores uma visão completa de todo o jogo.   
 
Os novos Approach G7 e G8 vão ser compatíveis com o Garmin Connect. Com a reformulação da 
comunidade online, os detentores de um Approach G7 e G8 vão ser capazes de fazer o upload, e 
analisar e partilhar os seus cartões de resultado, assim como outros dados, como o número de 
vezes que chegaram aos fairways, aos greens, a distância de tacadas e número de puts. Os 
utilizadores podem manter o registo dos seus adversários, e de quem ganhou cada ronda. Podem 
até analisar os dados do campo, e ver detalhes das jogadas buraco-a-buraco para verem como 
podem melhorar o seu jogo. Estes dispositivos são magníficos para registar o progresso dos 
utilizadores e a forma como melhoraram com o tempo. 
 
Resistentes e à prova de água (IPX7), os Approach G7 e G8 são duradouros o suficiente para 
aguentar uma tempestade ou para serem transportados nos sacos de golfe dos utilizadores sem 
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sofrerem qualquer dano. Os Approach G7 e G8 vão estar disponíveis no primeiro trimestre de 
2014.  
 
Preço e disponibilidade 
- Approach G7 – 329 euros  
- Approach G8 – 429 euros  
Preços recomendados de venda ao público. IVA incluído. 
 
Os Approach G7 e G8 são os mais recentes modelos da família de produtos outdoor da Garmin, 
que tem como enfoque desenvolver tecnologias e produtos que melhorem as experiências 
outdoor dos utilizadores. Quer seja golfe, caminhada ou geocaching, os dispositivos de outdoor 
da Garmin são ferramentas essenciais para entusiastas de todos os níveis.  
 
Para mais informações sobre outros produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.com/pt, www.garmin.com/us/products/onthetrail/, www.garmin.blogs.com, 
https://www.facebook.com/GarminPT?fref=ts e http://twitter.com/garmin. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 
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 
 

http://www.garmin.com/pt�
http://www.garmin.com/us/products/onthetrail/�
http://www.garmin.blogs.com/�
http://twitter.com/garmin�
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/�
http://www.garmin.com/newsroom�
http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html�
mailto:ana.franco@edc.pt�
mailto:natalia.cabrera@garmin.com�

