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Garmin celebra Dia do Pai 

 
• A empresa sugere quatro equipamentos GPS para oferecer neste dia especial ao 
melhor pai do Mundo e poder desfrutar em família 
 
• A VIRB™ e o GPSMAP® 64 para aventuras outdoor, o relógio Forerunner® 220 
para corridas e passeios, e um combinado plotter/sonda echoMAP™ 50dv ideal para 
pesca, estão disponíveis e prometem causar sensação  

 
 

Lisboa, 11 de março de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, sugere para o Dia do Pai quatro equipamentos GPS para viver intensamente o dia-
a-dia e recordar os bons momentos passados em família. VIRB™, a câmara de ação, 
Forerunner® 220, o relógio desportivo para fitness, a sonda para pesca echoMAP™ 50 DV 
e o GPSMAP® 64 para as atividades Outdoor, são a propostas da marca para tornar o Dia 
do Pai ainda mais inesquecível. 
  
Agora que o bom tempo chegou, está na hora de o aproveitar com exercício físico e muita 
animação em família. Para tal, a Garmin sugere: 
 
VIRB™- A câmara de ação para gravar e mais tarde recordar em família 
A VIRB™ oferece uma qualidade de imagem de alta 
definição 1080p, bem como uma interface de utilização 
intuitiva e um pequeno ecrã para ver o que gravou 
numa construção robusta e que dispensa a utilização de 
caixas de proteção externas. A câmara de ação 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+ (esta possibilidade apenas 
para a VIRB™ Elite). A VIRB™ está disponível a um preço recomendado de venda ao 
público (PRVP) de 299 euros. Saiba mais em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-
trilhos/camaras-de-aventura/virb-/prod119592.html.  

 
Forerunner® 220 - O novo personal trainer para os pais apaixonados pelo running 
Este equipamento de fitness tem um design muito fino, leve e com as mais avançadas 

ofertas para os fãs da corrida, sendo a melhor coisa que um 
atleta pode ter logo a seguir a um treinador pessoal, seja para 
treinos outdoor como indoor. As elevadas conectividades como a 
tecnologia Bluetooth® Smart com alta capacidade de upload, o 
Garmin Connect™, a app Garmin Connect Mobile e a localização 
em tempo real LiveTrack, permitem que os pais que recebam 
esta maravilhosa oferta consigam um treino mais inteligente e 
completo, aumentando as suas capacidades para atingir 
objetivos, superando-se a cada corrida. O Forerunner® 220 está 
disponível em preto e vermelho e em branco e lilás a um PRVP 
de 249 euros. Saiba mais em https://buy.garmin.com/pt-

PT/ES/fitness/atletismo/forerunner-220/prod129397.html. 
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echoMAP™ 50 DV para o pai pescador ou fã de pesca desportiva  
Com o lançamento da sonda marítima DownVu, a Garmin atualiza a série echoMAP™ formada 
por equipamentos que combinam funções de plotter e sonda, acrescentando as vantagens da 
nova tecnologia. Para os apaixonados da pesca, esta tecnologia 
de sonda marítima é ouro sobre azul porque oferece um vasto 
conhecimento do que se passa no fundo do mar através de 
imagens de alta qualidade e precisão. Através desta tecnologia 
são fornecidos dados bastante completos que oferecem um real 
conhecimento de onde o utilizador se encontra. É uma 
ferramenta essencial que permite navegar para onde se deseja, 
sem andar perdido nem ter de adivinhar os melhores locais para 
pescar. Com o GPS/GLONASS de 10 Hz, o recetor de alta 
sensibilidade da Garmin, a echoMAP™ 50 DV está apta a 
atualizar a posição da embarcação até 10 vezes a cada segundo, 
permitindo uma visualização precisa e um movimento fluido e 
constante. A echoMAP™ 50 DV está disponível a um PRVP de 699 euros. IVA incluído. Saiba 
mais em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-agua/gpsplottesondadepesca/echomap-
50dv/prod119860.html. 
 
 
Para o Pai que gosta de explorar, o GPSMAP® 64 é um todo-o-terreno 
 
O GPSMAP® 64 é um equipamento portátil e resistente à água (IPX7), com antena quad 
helix e recetor de GPS/GLONASS de alta sensibilidade, que localiza com 20 por cento 

maior rapidez e precisão a posição do utilizador e mantem a 
sua localização mesmo em florestas densas ou em vales 
profundos. Para assegurar grande legibilidade sob quaisquer 
condições, o GPSMAP® 64 possui um ecrã a cores brilhante de 
2,6" e legível sob luz solar, que pode ser usado com qualquer 
tipo de luvas mesmo em ambientes com trepidação, frios ou 
húmidos, graças à interface de utilizador com botões. Para 
assegurar a facilidade de utilização e a máxima liberdade no 
terreno, o sistema de bateria dupla permite a utilização de uma 
bateria para um fácil carregamento ou de pilhas AA 
convencionais. O GPSMAP® 64 já vem pré-carregado com 
250.000 caches e tem uma autonomia de até 16 horas. 

Este equipamento está disponível a um PRVP de  299 euros. Saiba mais sobre este todo o 
terreno em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-trilhos/portateis/gpsmap-64/prod140020.html. 

 
 

“Seja adepto de golf, equitação, ciclismo, geocaching, running ou outro desporto, os 
equipamentos Garmin são ideais e cada vez mais ocupam o lugar de ferramentas 
essenciais para os entusiastas de qualquer desporto. Neste dia especial, juntámos estes 
quatro equipamentos através dos quais a celebração se torna mais intensa para viver e 
mais tarde recordar”, afirma Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria.  

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, https://twitter.com/GarminPortugal e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
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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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