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Sugestões de equipamentos Garmin 
indispensáveis para as suas férias 

 

 Aproveite o melhor do verão, sempre com a útil companhia dos vários 
equipamentos da Garmin, especialmente desenhados para 
responderem às necessidades dos utilizadores mais exigentes 
 

 Para os amantes das viagens de mota, da aventura e dos desportos 
radicais, da pesca desportiva e de lazer, ou simplesmente das viagens 
em família ou com amigos, a Garmin apresenta as propostas que 
prometem transformar este período no melhor verão de sempre 

 
 
Lisboa, 6 de agosto de 2014 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, 
apresenta-lhe várias sugestões de úteis equipamentos que combinam a mais 
recente tecnologia, com os mais simples interfaces e os designs mais apelativos, 
para o acompanharem durante todo o verão.  
 
Quer seja a fazer desporto, a viajar, a pescar, a aventurar-se em desportos radicais 
ou simplesmente a aproveitar o que de melhor o verão oferece, os equipamentos da 
Garmin acompanham-no a cada minuto, colocando à sua disposição uma série de 
tecnologias e de funcionalidades que tornam todas estas atividades mais simples e 
divertidas. 
 
Registe todos os grandes momentos das suas férias 
 

Grave para sempre os momentos mais emocionantes da sua 
vida com a ajuda da nova gama de câmaras de ação VIRB 
(VIRB e VIRB Elite). Pensadas para os amantes das 
atividades outdoor – seja em terra, no ar ou no mar – estas 
câmaras oferecem vídeo, som e fotografia de qualidade 
profissional, mesmo em ambientes com fraca luminosidade, 
com resoluções vídeo de Full HD 1080p a 30fps, 960p a 
60fps, 720p a 60fps e WVGA a 120fps, e um sensor 
fotográfico de 16 MP com um modo de disparo contínuo de 
até 10fps. São perfeitas para as mais bruscas cenas de ação 
e dispensam a utilização de caixas de proteção externas. 
Suportam ainda comunicação sem fios através de Wi-Fi ou 
ANT+ (dependendo da versão). Mais informação e PRVP em 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/cOnTheTrail-c531-p1.html.  
 

 
 
Em total sintonia com o mar 
 
Desenvolvido especialmente para os apaixonados da 
navegação à vela, o Quatix reúne as funcionalidades 
essenciais de um GPS náutico, oferecendo capacidades 
abrangentes de navegação.  O relógio combina avançadas 
ferramentas para competição de navegação à vela, 
permitindo a configuração de uma linha virtual de partida 
entre dois pontos de GPS. Incluí sensores ABB (Altímetro, 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/cOnTheTrail-c531-p1.html
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Barómetro e Bússola) que garantem aos marinheiros o acesso a informação em 
tempo real face ao ambiente que os rodeia. Tem capacidade de controlo remoto de 
piloto automático marítimo da Garmin e com a funcionalidade MOB (“homem ao 
mar”) integrada, este relógio pode automaticamente disparar o alarme MOB num 
plotter cartográfico da Garmin. Este equipamento tem um PRVP de 449 euros. Mais 
informação em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-agua/portateis/quatix-
/prod120680.html. 
 
 
Aproveite ao máximo o que lhe dá prazer 
 

Para os apaixonados da pesca 
sugerimos um companheiro da nova 
série de sondas marítimas echo DV, 
com a nova tecnologia DownVü que 
lhe proporciona um melhor 
conhecimento do que se passa no 
fundo do mar, através de imagens de 
alta qualidade e melhor separação dos 
alvos. Através destas sondas já pode 
ver e identificar com maior precisão 

estruturas e peixes que estejam por baixo da sua embarcação permitindo assim 
descobrir os melhores locais para pescar.  
Existem vários modelos desta gama, uns com ecrãs a preto e branco (201dv e 
151dv) e outros com ecrãs a cores (551 dv e 301dv). Mais informações e PRVP em: 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/cOnTheWater-cFishfinders-p1.html 
 
 
 
Liberdade em duas rodas 
 
Se a sua ideia é passear ou viajar 
de mota o novo, robusto e 
elegante, zūmo® 590LM é o 
equipamento para si, juntando o 
melhor dos dois mundos para 
quem conduz veículos de duas 
rodas e pretende aproveitar ao 
máximo a viagem: 
Funcionalidades de topo com 
sistemas fiáveis e simples de 
usar. Este equipamento reúne as mais avançadas funcionalidades dos dispositivos 
GPS para o setor Auto da Garmin, tais como Garmin Real Directions™ com Garmin 
Real Voice™, monitorização de pressão de pneus e registo do historial de serviços. 
O ecrã tátil de 5” de dupla orientação, oferece uma visualização mais ampla, é à 
prova de água e resistente a salpicos de combustível e lama, permite utilização com 
luvas devido à alta sensibilidade do visor e oferece uma ótima leitura sob intensa luz 
solar. E já vem com atualizações gratuitas de mapas europeus durante toda a vida 
útil do equipamento. Mais informações e PRVP em: https://buy.garmin.com/pt-
PT/ES/na-estrada/moto/zumo-590lm/prod145273.html. 
 
 
 
 
 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-agua/portateis/quatix-/prod120680.html
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Quilómetros de estrada em total segurança  
 

Para os amantes do caravanismo, o 
Camper 760LMT-D oferece um 
conjunto de funcionalidades e 
características premium como rotas 
europeias personalizadas e diretórios 
específicos para campistas (ACSI e 
MHF) com filtro de pesquisa, 

planeamento e partilha de viagens em campismo, atualizações vitalícias de mapas, 
compatibilidade com câmara de marcha-atrás sem fios, entre muitas outras que 
fazem deste novo dispositivo um must have para viagens mais seguras, confortáveis 
e animadas. Vem pré-carregado com mapas detalhados da Europa que incluem 
restrições relacionadas, tais como altura das pontes e informações sobre as 
principais estradas e autoestradas, fornece avisos sobre riscos de imobilização, 
ventos laterais, estradas estreitas, curvas acentuadas, subidas íngremes e troncos 
de árvores baixos. Com o BaseCamp e o Garmin Adventures, o utilizador pode 
combinar rotas, pontos de passagem, fotografias georreferenciadas, vídeos do 
YouTube® e muito mais, numa aventura para partilhar online. Mais informações e 
PRVP em: https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/caravanismo/camper-
760lmt-d/prod135455.html. 
 
 
As melhores viagens de automóvel 
 
Visualização melhorada dos gráficos, leitura 
mais fácil das informações e novas 
funcionalidades de segurança que facilitam a 
condução, mesmo nas grandes cidades. Isto é o 
que oferece a gama Essencial Series 2014. 
Esta nova linha integra os modelos nüvi® 55, 
nüvi® 55LM, nüvi® 55LMT, nüvi® 56LM, 
nüvi® 65LM e nüvi® 66LMT. Estes novos 
modelos oferecem funcionalidades que antes só 
se encontravam em equipamentos de gama 
avançada. Possuem nítidos ecrãs de 5” e 6” de dupla orientação, fornecem 
navegação com indicações verbais curva a curva, mapas pré-carregados, limites de 
velocidade, assistência de faixa de rodagem e mais, a preços acessíveis. O sistema 
de câmaras de segurança Cyclops® garante alertas precisos e relevantes em tempo 
real que informam os utilizadores sobre a aproximação de zonas com câmaras de 
segurança fixas, móveis e em semáforos. Os modelos que incluem a designação 
“LM” (Lifetime Maps) oferecem atualização gratuita dos mapas, durante toda a vida 
útil do equipamento. Mais informações e PRVP em https://buy.garmin.com/pt-
PT/ES/n%C3%BCvi%20Essential/na-estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-
bBRAND467-p1.html. 
 
 
Verão: tempo de novas aventuras outdoor 
 
Se a sua praia é mesmo aventuras nas montanhas ou 
lugares remotos, então a nova série Oregon® (600, 
600t, 650 e 650t) vai ser o seu companheiro ideal. Esta 
gama de equipamentos apresenta novas 
funcionalidades, um ecrã tátil aperfeiçoado e duas 

http://www.garmin.com/pt-PT/shop/downloads/basecamp
http://adventures.garmin.com/en-US/
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/caravanismo/camper-760lmt-d/prod135455.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/caravanismo/camper-760lmt-d/prod135455.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/n%C3%BCvi%20Essential/na-estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-bBRAND467-p1.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/n%C3%BCvi%20Essential/na-estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-bBRAND467-p1.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/n%C3%BCvi%20Essential/na-estrada/auto/cOnTheRoad-cAutomotive-bBRAND467-p1.html


PRESS RELEASE 
 

 

 

vezes mais brilhante que os modelos anteriores, oferecendo grande legibilidade na 
sombra e sobre intensa luz solar.  
O sistema de navegação GPS + GLONASS garante uma maior precisão, velocidade 
e potência e a bússola eletrónica de três eixos com inclinação compensada e 
acelerómetro mostra para onde os utilizadores se devem dirigir com grande 
precisão. Inclui altímetro barométrico para saber a que altura se encontra e 
potenciais mudanças das condições climatéricas, tem uma autonomia de até 16 
horas e uma câmara fotográfica integrada de 8 megapixéis com zoom digital e flash 
automático (câmara só nos modelos 650 e 650t). Cada foto da sua aventura (por 
exemplo de Geocaching) é etiquetada com a localização onde foi tirada, facilitando, 
no futuro, o acesso a esse mesmo local. Com um smartphone com Bluetooth, os 
utilizadores poderão também partilhar dados da sua atividade Outdoor, 
nomeadamente pontos de referência, caminhos e estradas com amigos e família. 
Mais informações e PRVP em: https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-
trilhos/portateis/ecra-tatil/cOnTheTrail-cHandheld-
atFILTER_FEATURE_TOUCHSCREEN_01-p1.html. 
 
 
“A Garmin investe anualmente na criação de novos equipamentos capazes de 
responder às reais necessidades do dia-a-dia dos diferentes utilizadores. Os 
vários modelos que integram os segmentos onde opera, como o de fitness, 
outdoor, náutico e automóvel, foram especificamente desenhados para 
oferecerem aos clientes as soluções certas no momento exato, sempre de 
uma forma simples e intuitiva”, disse Natália Cabrera, Directora de Marketing da 

Garmin Iberia. “Mais do que uma solução de navegação, os dispositivos da 

Garmin assumem-se cada vez mais como companheiros de viagem e de 
aventura que permitem aos utilizadores usufruírem ao máximo de cada 
momento”, acrescentou. 
 
 
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 28 de dezembro, 2013, 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 

https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-trilhos/portateis/ecra-tatil/cOnTheTrail-cHandheld-atFILTER_FEATURE_TOUCHSCREEN_01-p1.html
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https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/nos-trilhos/portateis/ecra-tatil/cOnTheTrail-cHandheld-atFILTER_FEATURE_TOUCHSCREEN_01-p1.html
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http://www.garmin.blogs.com/
http://twitter.com/garmin
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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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