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Approach® S4 da Garmin recebe sms e e-mails 
diretamente do smartphone 
 

 
 

• O novo relógio para golfe da Garmin apresenta um ecrã tátil de alta resolução e um 
toque muito suave. Funcionalidades como as notificações inteligentes para receber 
mensagens de texto e correio eletrónico e um botão dedicado para um acesso 
rápido ao green fazem deste relógio um must have para qualquer golfista que queira 
ir mais além. 
 

• O novo relógio para Golfe vem juntar-se à série Approach que já conta com os bem 
sucedidos relógios S1, S2 e S3 e os equipamentos de mão G3 e G6, oferecendo 
mais de 30 mil campos mundiais e atualizações gratuitas e vitalícias, sem quaisquer 
taxas adicionais ou subscrições pagas. 
 
 

  
Lisboa, 16 de dezembro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de 
navegação por satélite*, anunciou o novo relógio para golfe: Approach S4. O novo 
dispositivo da Série Approach, muito popular no meio do golfe, apresenta 
características e funcionalidades de elevada qualidade e interesse para este 
mercado, apostando num design leve com um ecrã tátil de alta qualidade e de fácil 
leitura sob luz solar. A Notificação Inteligente é uma funcionalidade através da qual 
o utilizador recebe mensagens de correio eletrónico, mensagens de texto e alertas 
no relógio diretamente do smartphone, e o botão dedicado GreenView (Vista do 
Green) dá-lhe acesso rápido ao green com posicionamento manual dos pinos. Com 
muitas mais características e funcionalidades, o Approach S4 é sem dúvida um 
must have para os golfistas que pretendam aumentar significativamente a sua 
performance no campo. 
 
 
O relógio de golfe com GPS - Approach S4 - vem carregado com mais de 30 mil 
campos mundiais e atualizações gratuitas e vitalícias, sem quaisquer taxas 
adicionais ou subscrições pagas. Além disso, poderá transferir as atualizações de 
campos gratuitas sempre que sejam disponibilizadas. De design elegante, 
disponível em preto e em branco, o S4 é leve, confortável e preciso com um recetor 
de GPS de alta sensibilidade. Não obstante, é robusto e à prova de água até 10 
metros de profundidade. A bateria de iões de lítio vem 25 por cento mais reforçada 
com uma duração de até 10 horas em modo GPS para uma maior precisão volta 
após volta; ou seis semanas em modo de relógio. O S4 funciona também como um 
relógio comum e inclui um pedómetro para ver a distância percorrida a pé. Também 
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tem incluído um temporizador de rondas para que o utilizador possa ter noção do 
tempo de que necessitou para jogar os 18 buracos. 
 
A funcionalidade GreenView (Vista do Green) é um botão dedicado que oferece 
um acesso rápido ao green com posicionamento manual dos pinos depois de 
chegar ao local. O golfista pode utilizar o ecrã tátil do S4 para mover manualmente o 
pino até ao local do dia. Isto é especialmente útil em par-3, onde poderá marcar a 
distância de que necessita e jogar com toda a confiança. 
 

A Notificação Inteligente é uma funcionalidade que permite aos golfistas estarem 
conectados sempre, sem nunca perder uma única mensagem de texto, mensagem 
de correio eletrónico ou alerta RSS. Quando os smartphones não estão ao alcance, 
ou por estarem no carrinho ou no fundo da mala por exemplo, o S4 liga o golfista ao 
Mundo fora do campo. 

 

 
 
Compatível com o sistema iOS, o S4 funciona como uma extensão sem fios do 
iPhone®, apresentando os mesmos dados que o telefone, mas diretamente no 
relógio. Agora, os utilizadores vão poder ler aquela mensagem de correio eletrónico 
ou de texto que estavam à espera, mesmo no meio do fairway.  
 
O Approach S4 apresenta as distâncias para a frente, para trás e para o meio do 
green, bem como as distâncias até aos doglegs e layups. Também permite aos 
jogadores personalizar pontos (marcar as armadilhas e perigos) Todos estes dados 
ficam registados para melhorar as estatísticas, registando "fairways atingidos", 
"greens in regulation" e "putts per round". Os golfistas poderão ainda fazer o 
download da informação para o seu computador e imprimir as estatísticas para uma 
melhor análise do seu jogo. 
 
O Approach S4 apresenta opções de cartões de pontuação digitais para jogadores 
individuais. As opções de pontuação incluem Stroke Play e poderão guardar, rever e 
imprimir os cartões de pontuação a partir do computador. Além disso, quando derem 
uma tacada forte poderão ver até onde chegou com a funcionalidade de Medição 
da Tacada. 
 
“O Approach S4 traz consigo a nova tendência dos relógios de golfe: alta 
tecnologia no pulso e um design moderno para uso diário”, diz Natália Cabrera, 
diretora de marketing da Garmin Ibéria. “O ecrã tátil de alta resolução torna mais 
fácil do que nunca o jogo para os golfistas, ajudando-os a alcançarem uma 
performance de topo, e a funcionalidade de Notificações Inteligentes permite-
lhes manter a ligação com o exterior de forma simples, cómoda e muito 
discreta. Além disso, a bateria reforçada em 25 por cento permite um uso 
direto durante um fim de semana inteiro sem necessidade de recarregar. Com 
o Approach S4, a Garmin oferece aos golfistas portugueses uma vantagem 
competitiva fora de série”. 
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O Approach S4 já está disponível no mercado por um preço de venda ao público 
recomendado de 329 euros. Assista ao vídeo sobre o novo Approach S4 aqui. 
 
O Approach S4 é o último dispositivo Garmin para a área outdoor, desenvolvido com 
base nas mais recentes tecnologias para oferecer as funcionalidades que melhor 
performance ofereçam aos golfistas. 
 
Os equipamentos de outdoor da Garmin, sejam eles indicados para golfe, 
caminhadas ou geocaching, estão a tornar-se ferramentas cada vez mais essenciais 
para curiosos e entusiastas deste segmento. Para aceder ao completo leque de 
ofertas de dispositivos para outdoor da Garmin, aceda a garmin.com/outdoor. 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui 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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