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Série nüvi® Essencial  da Garmin destaca-se pela 
qualidade, tecnologia intuitiva e preço acessível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• O fabricante apresenta a forma mais simples de navegação com quatro modelos de 

GPS (nüvi® 42 e 42LM, nüvi® 52 e 52LM) fiáveis e muito intuitivos, com ecrã 
brilhante de 4,3" e 5", mapas europeus, localizações de radares e muitas 
funcionalidades inovadoras. Os modelos LM oferecem um serviço de atualização de 
mapas gratuito para toda a vida útil dos dispositivos. 
 

• Os novos modelos reúnem tecnologia de navegação de última geração como 
cartografia 3D, indicações precisas de mudança de direção sonora com o nome das 
ruas e da distância calculada, indicação da faixa de rodagem e visualizações de 
bifurcações e cruzamentos complicados. 

 
 
Lisboa, 8 de julho de 2013 - Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
acaba de lançar uma nova linha de GPS para o segmento Auto. A Garmin nüvi® Essencial é 
composta por quatro modelos, são eles o nüvi® 42, nüvi® 42LM, nüvi® 52 e nüvi® 52LM  que 
se destacam pelo seu vasto leque de funcionalidades de última geração, navegação intuitiva e 
extremamente fiável e relação qualidade/preço muito competitiva. O companheiro de viagem 
ideal a partir de 89 euros, preço de venda ao público (PVP) recomendado.  
 
Funcionalidades que poupam tempo e dinheiro 
O altifalante interno permite que avisos sonoros ditem as melhores opções enquanto conduz, 
como qual a distância para chegar ao destino e o nome das ruas. Os comandos de voz dão 
indicações respetivas à faixa de rodagem, orientando o condutor para a correta e através da 
funcionalidade Photo Real Junction View, conseguirá ver sinais dos cruzamentos e bifurcações 
com pouca visibilidade numa imagem 3D muito detalhada que ajudará na hora de decidir por 
onde seguir e evitar equívocos. Disponibiliza informações sobre a hora precisa de chegada, o 
limite de velocidade e a velocidade atual e graças ao software de alerta de radares, consegue 
alertar sobre radares fixos e móveis existentes nas principais vias.  
 
Orientação fiável e fácil de utilizar 
A nova Série Essencial da Garmin apresenta-se como a navegação na sua forma mais simples. 
Os modelos apresentam ecrãs brilhantes de 4,3 a 5 polegadas (4,3” a 5”) e vêm pré-carregados 
com mapas de Portugal e Espanha e da Europa Ocidental (mais informações em Preço e 
disponibilidade). Com os nuvi, será ainda muito fácil encontrar endereços e milhões de pontos 
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de interesse como bombas de gasolina, hotéis, restaurantes, museus, cinemas, entre muitos 
outros.  
 
Design moderno e ecrã de alta qualidade 
Com um look muito atraente, os quatro modelos incorporam as mesmas funcionalidades, 
diferenciando-se, no entanto, nas polegadas: Os modelos de 42 e 42LM de 4,3” e os nüvi® 52 e 
52LM de 5”, e consequentemente o seu peso: 149,3 gramas e 180 gramas, respetivamente.  
A facilidade de utilização dos nuvi está ainda diretamente ligada ao próprio ecrã com uma 
resolução de 480 x 272 píxeis que permite uma visualização extremamente nítida dos mapas e 
menus. Funcionalidades como expandir, pormenorizar e deslizar tornam-se muito fáceis e 
rápidas.  
 
Mapas sempre atualizados 
Os modelos 42LM e 52LM (Lifetime Maps – LM) oferecem atualização gratuita de mapas 
durante toda a vida útil do dispositivo ou durante o tempo em que a Garmin receba mapas do 
seu fornecedor de cartografia, oferecendo maior paz de espírito aos utilizadores que poderão 
circular mais descansadamente por toda a Europa Ocidental. As atualizações de mapas incluem 
atualizações totais, incluindo os pontos de interesse e tudo isto com a garantia da marca 
Navteq ®, líder mundial no sector cartográfico.  
Por outro lado, os utilizadores podem também instalar o Garmin Express, para atualizações 
intuitivas de mapas e softwares, transferir favoritos para outros dispositivos e vice versa, instalar 
gratuitamente vozes e personalizar o ícone do carro no menu do GPS. 
 
 
Extras  
A série Essencial tem uma entrada para mini cartões SD que possibilitam carregar mapas 
extra. Através do Garmin Garage os condutores podem descarregar vozes e veículos para 
personalizar o seu nuvi. Através da funcionalidade “Onde Estou?”, o utilizador conseguirá 
saber a qualquer momento a sua localização exata, mediante as coordenadas de longitude e 
latitude, assim como as bombas de gasolina, hospitais, restaurantes e hotéis mais próximos. 
 
Preço e disponibilidade 
Todos os modelos da Série nüvi® Essencial já se encontram disponíveis no mercado: Os 
modelos nüvi® 42 e 52 com cartografia de Portugal e Espanha e outra versão com mapas da 
Europa Ocidental; e os modelos nüvi® 42LM e 52LM só têm uma versão que vem com mapas 
da Europa Ocidental. 
 
PVR nüvi® 42 com cartografia de Portugal e Espanha: 89 euros (IVA incluído) 
PVR nüvi® 42 com cartografia da Europa Ocidental: 109 euros (IVA incluído) 
PVR nüvi® 42LM: 129 euros (IVA incluído) 
PVR nüvi® 52 com cartografia de Portugal e Espanha: 99 euros (IVA incluído) 
PVR nüvi® 52 com cartografia da Europa Ocidental: 119 euros (IVA incluído) 
PVR nüvi® 52LM: 139 euros (IVA incluído) 
 
 
Para mais informações os produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin. 
 
 
* 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 
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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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