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Com a Garmin o amor está no ar  
e nunca se perde 

 
• Está a chegar o dia dos apaixonados e a Garmin relança os seus produtos mais 
sexy para provocar as caras metade e tornar este Dia de São Valentim 
inesquecível 

 
• Com este conjunto de GPS, os namorados nunca se irão perder um do outro e 
poderão viver as mais loucas aventuras ou simplesmente caminhar de mão dada 
sem nunca perderem o norte 

 
Lisboa, 12 de fevereiro de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, sugere para o Dia dos Namorados uma check list composta por relógios 
desportivos e para náutica, assim como equipamentos para Geocaching e câmaras de ação 
para filmar as suas aventuras, além do melhor equipamento GPS de navegação para 
automóvel da Garmin. Nesta lista os(as) namorados(as) poderão encontrar o presente ideal 
para surpreender o(a) seu(sua) mais que tudo.  

 
Para ajudar os portugueses e as portuguesas a surpreenderem o(a) seu(sua) parceiro(a), a 
Garmin transforma-se em cupido e dá um “empurrãozinho”, apresentando uma check list 
muito romântica e sexy: 
 
Forerunner 220: Precisa de um Personal Trainer? 

As variadas conectividades como a tecnologia Bluetooth® Smart, o 
Garmin Connect™, a app Garmin Connect Mobile, a localização em 
tempo real LiveTrack, e os planos de treino de suporte, entre outras 
funcionalidades como os alertas de vibração, o auto lap e o auto 
pause, fazem do Forerunner 220 um must have para desportistas 
que, apesar de não serem pros, já evoluíram bastante desde os 
tempos iniciais. Clique para ver o Forerunner 220 em ação. O 
Forerunner 220 pode ser adquirido a partir de um PRVP de 249 
euros. Para mais informações ou compra online, aceda aqui. 
Disponível em preto e branco para Ele e em branco e roxo para Ela. 

 
Se não gosta de correr, ou acha monótono caminhar sem um objetivo físico à vista, 
então espreite o e-Trex 10 e aventure-se a dois... 
 
e-Trex – Uma aventura a dois sabe sempre melhor 
O e-Trex é um GPS portátil resistente com um visor monocromático 
de 2,2", de leitura fácil em quaisquer condições de iluminação. O 
upgrade ao eTrex 10 ofereceu-lhe capacidades melhoradas, 
mantendo as funcionalidades principais, a estrutura resistente, a 
acessibilidade e a longa vida útil da bateria que fizeram do eTrex uma 
mais-valia para práticas outdoor. A Garmin melhorou a interface de 
utilizador e adicionou um mapa base mundial, geocaching 
informatizado e ainda adicionou um suporte para os acessórios de 
fixação. Por 119 euros, PRVP, vai encontrar tudo o que precisa para 
raptar a sua cara metade numa aventura a dois. Saiba mais aqui. 

 
 
 
 
 

http://connect.garmin.com/�
https://itunes.apple.com/us/app/garmin-connect-mobile/id583446403?ls=1&mt=8�
http://www8.garmin.com/livetrack/�
http://sites.garmin.com/forerunnerCoach/?lang=pt&country=PT�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-trilhos/portateis/etrex-10/prod87768.html�
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Mas, se a sua cara metade gosta mesmo é de golfe então temos uma ótima sugestão 
que, para além de o ajudar a melhorar o seu jogo, ficará um must no pulso… 

 
Approach® S4: Ele gosta de jogar Golfe e nunca atende o telefone ou responde às 
mensagens?  

O novo dispositivo da Série Approach aposta 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 iPhone 4s ou superior (Ios7). O Approach S4 já 
está disponível no mercado em preto para Ele e em branco para Ela, 
por um PRVP de 329 euros. Assista ao vídeo sobre o novo 
Approach S4 aqui.  

 
Mas os relógios da Garmin não se usam apenas em terra. Se o seu Valentim prefere 
navegar... 
 
quatix™ - O único relógio de navegação marítima com tecnologia GPS 
Desenvolvido para ultrapassar as mais ferozes condições, o quatix™ 
combina materiais de alta resistência com uma lente de vidro mineral 
mais resistente aos riscos. Ultra leve, o quatix™ possui um ecrã LCD 
com iluminação LED e uma pulseira em poliuretano para maior 
flexibilidade e durabilidade. O novo relógio da Garmin é à prova de 
água até uma profundidade de 50 metros e possui uma longa bateria 
- até 6 semanas em modo relógio e 16 horas em modo GPS. As 
funções básicas do relógio incluem alarmes, vários alertas 
vibratórios, cronómetro, e as horas em vários cantos do Mundo. O 
quatix™ já está disponível a um PRVP de 449 euros, IVA incluído. 
Saiba tudo sobre o quatix™ aqui. 
 
 
Se não gosta da andar a pé e conduzir é mais a sua “praia”, a Garmin apresenta-lhe o 
melhor para “desbravar” estrada... 
 
nüvi®3597 LMT – O melhor dispositivo de navegação da Garmin   

O nüvi® 3597LMT Premium Series, com ecrã tátil de alta resolução 
de 5 polegadas e orientação dupla automática, oferece a melhor 
navegação de sempre, combinando ferramentas valiosas para 
proporcionar segurança, rapidez e tranquilidade em todas as 
viagens. Vencedor do Red Dot Award 2013, o novo dispositivo 
apresenta as mais recentes tecnologias do mercado de Personal 
Navigation Devices (PND), oferecendo funcionalidades como Real 
Directions™ e Active Lane Guidance que facilitam 
significativamente todo o processo de navegação. Disponível no 
mercado a um PRVP de 319 euros. Saiba mais aqui. 

 
 
Se Ele(a) dá é valor a registar cada momento, então a nova câmara VIRB será o 
presente ideal… 

 
VIRB e VIRB Elite – A câmara de ação para qualquer aventura! 
Composta pelos modelos VIRB e VIRB Elite, ambas oferecem uma 
qualidade de imagem de alta definição 1080p, bem como uma interface 
de utilização intuitiva e um pequeno ecrã para visualizar o que gravou, 
numa construção robusta que dispensa a utilização de caixas de 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/fitness/golfe/approach-s4/prod140528.html�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-agua/portateis/quatix-/prod120680.html�
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/auto/novo-em-2013/nuvi-3597lmt/prod121764.html�
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proteção externas. Esta 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 está disponível a um PRVP de 299 euros e a VIRB Elite a 399 euros PRVP. 
Saiba mais aqui. 
 
“Na Garmin, manter as pessoas motivadas e continuamente apaixonadas é a razão pela 
qual lançamos as nossas sugestões para o Dia de São Valentim”, afirmou Natália 
Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. Agradar à cara metade neste dia torna-se 
agora mais fácil com estas opções para todos os gostos, feitios e budget. 
 

 
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 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 
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