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Sugestões Garmin para fazer do Natal uma aventura 
 

 
 
 

• Seja adepto de corrida, golf, ciclismo, snowboard ou outro desporto, os equipamentos Garmin são 
ideais para a prática de inúmeras atividades e desportos, ocupando cada vez mais um lugar de 
ferramentas essenciais. Por isso, se este Natal procura uma prenda especial, já sabe onde a 
encontrar, visite o website da Garmin e inspire-se.  
 
 
 
Lisboa, 12 de dezembro de 2014 - A Garmin, líder mundial em equipamentos de navegação por 
GPS pelo quarto ano consecutivo*, sugere os melhores presentes, neste Natal, para quem a vida é 
uma aventura: Câmara de ação Virb® Elite, fēnix® 2, Forerunner® 920XT, quatix®, nüvi® – Série 
Avançada, sondas echoMAP™ 50dv e 70dv e Forerunner® 15. 

 
 
A lista que se segue é composta pelos equipamentos que fazem parte da Campanha de Natal 
da Garmin: 
 
 
Este inverno, com a pulseira de fitness Garmin Vívofit® transforme em exercício tudo o 
que faz  

 
A Garmin vívofit® é o presente ideal para quem quer manter uma vida 
ativa ou torna-la ainda mais ativa, pois ela indica quando passa 
demasiado tempo sem atividade e é a única pulseira fitness que 
oferece objetivos diários personalizados baseados na sua atividade 
diária. Conta passos, regista a distância percorrida, calorias 
queimadas e ritmo cardíaco (quando utilizada com monitor de 
frequência cardíaca). Desta forma, e à medida que se vão cumprindo 
as metas, a vívofit® ajusta o objetivo para o dia, acompanhando 
devidamente o utilizador no trilho que o leva a uma vida mais 
saudável. A Garmin vívofit® é vendida em várias cores por um PRVP 

de 119 euros (IVA incluído) ou 149 euros para o pack com monitor de frequência cardíaca (IVA 
incluído). 
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VIRB® Elite – O presente de Natal para aventuras Outdoor 
 
Oferece uma qualidade de imagem de alta definição 1080p, bem 
como uma interface de utilização intuitiva e completa, e inclui a 
possibilidade de comunicação sem fios através de Wi-Fi ou ANT+ 
(dependendo da versão). A VIRB® Elite incorpora ainda um GPS de 
alta sensibilidade, acelerómetro e altímetro. A VIRB® foi este ano 
alvo de várias distinções, entre elas o prémio Reddot Award 
Product Design 2014 (pelo seu design inovador) e prémio de 
International CES Innovations 2014 Design and Engineering 
Awards Honorees na categoria de Imagem Digital, um galardão 
internacional que premeia soluções que se distinguem nas áreas de 

desenho e engenharia de produto. Disponível a um PRVP de 259 euros (disponível em branco 
ou verde) e de 299 euros, o pack – existem quatro packs disponíveis: ciclismo, desportos 
aquáticos, desportos de inverno e o pack Elite. 
 
 
Garmin fēnix® 2...Este Natal parta à aventura em segurança máxima 
 
Desenvolvido para juntar o melhor de dois Mundos – o fitness e o 
outdoor – o Garmin fēnix® 2 é atualmente o parceiro ideal para 
atividades outdoor, incluindo GPS, altímetro barométrico, bússola de 3 
eixos e permitindo alternar facilmente entre conjuntos de funções 
otimizadas para cada tipo de atividade. Para além disto oferece as mais 
avançadas funcionalidades em equipamentos fitness, tais como 
métricas de condição física (Assistente de Recuperação, Previsão de 
Corrida e VO2 Máximo Estimado) e dinâmicas de corrida (Contacto 
com o Solo, Cadência e Oscilação Vertical) e garante que o utilizador se mantem em contacto 
através do LiveTrack e das Notificações Inteligentes. O fēnix® 2 está disponível a um PRVP de 
399 euros e de 449 euros com HRM-Run. 
 
 
Quer iniciar 2015 com mais motivação e uma ajuda especial? 
  
Da empresa que lançou os primeiros dispositivos multidesportos com GPS, chega o relógio 
Forerunner® 920XT — com funcionalidades avançadas para guiar igualmente o treino de 
atletas de elite, e o treino de amadores.  
 
 Ao oferecer este relógio está a oferecer o relógio GPS multidesporto para triatletas mais 
completo para natação, corrida e ciclismo. O Forerunner® 920XT apresenta um design ultra 
leve, ecrã a cores e oferece prestações premium como dados de técnica de corrida ou o 
consumo estimado de VO2 máximo (se for utilizado com o monitor HRM-Run™, que se vende 
em conjunto com alguns modelos).  
 
Para além disto, permite monitorizar a sua atividade entre treinos e visualizar as notificações 

inteligentes que chegam do seu Smartphone (compatível com 
smartphones Bluetooth® Smart Ready). Possui um metrónomo com 
alertas sonoros e de vibração que ajudam a orientar a cadência do 
treino, um sistema de corrida com previsões e uma ferramenta que 
indica quanto tempo um corredor deve descansar antes de se submeter 
a uma nova e exigente prova de esforço. O Forerunner® 920XT está 
disponível em preto/azul ou vermelho/branco a um preço recomendado 
de 449 euros e 499 euros (para versão premium com monitor de 
frequência cardíaca - HRM-run). 
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Mime-se este Natal e experimente todo o controlo da embarcação no seu pulso 
 
O quatix® pode parecer apenas um relógio, mas é muito mais do que isso. É um GPS para o 
setor náutico equipado com altímetro, barómetro e uma bússula eletrónica de três eixos que 
disponibiliza informação precisa sobre o rumo da embarcação, independentemente desta estar 
em movimento ou parada. É ideal para oferecer àquele seu familiar ou amigo velejador. 

 
De elevada alta precisão, com um LCD com iluminação LED e uma pulseira 
em poliuretano para maior flexibilidade e durabilidade, conta ainda com um 
temporizador que pode facilmente configurar uma linha virtual de partida 
entre dois waypoints de GPS, e dispõe de um assistente de direção. Para 
além disto, se a embarcação estiver equipada com o sistema de Piloto 
Automático Garmin, o quatix® liga-se sem fios e diretamente a este 
equipamento no leme e oferece controlo de piloto automático. Disponível a 
um PRVP de 299 euros. IVA incluído. 

 
 
 
Gosta de navegar? E de pescar? Garmin echoMAP™ 50dv e 70dv são as soluções 
perfeitas de combinados sonda/plotter cartográfico  
 
Estas soluções combinadas de sonda e plotter cartográfico, 
com ecrãs táteis de 5” e 7”, são ideais para oferecer quem 
gosta de pescar, apresentando capacidades tradicionais de 
sonda avançada HD-ID™ e capacidades de rastreio de sonda 
Garmin DownVü™, oferecendo imagens quase fotográficas de 
peixes e do fundo do mar. Estes equipamentos incluem ainda 
um GPS integrado e um mapa base mundial. A série 
echoMAP™ está disponível a um PRVP de 699 euros (50dv) 
e de 1099 euros (70dv). IVA incluído. 
 
 
 
Tem um daqueles familiares ou amigos que se perdem facilmente na estrada? Aposte na 
Série Avançada com atualizações gratuitas de mapas e com 2 anos de subscrição 
gratuita de câmaras de segurança (Oferta disponível entre 01/11/2014 e 31/12/2014)* 
 
Estes novos equipamentos integram ecrãs multitoque que facilitam a leitura de toda a 
informação e estão disponíveis nas versões de 5, 6, e 7 polegadas. Extremamente inovadora, 
esta é a primeira linha de equipamentos nüvi® a integrar dados do Foursquare que oferece ao 
utilizador toda a informação necessária sobre os novos e mais populares locais existentes no 
sítio onde se encontram. Estes equipamentos integram ainda uma nova funcionalidade - 
Acesso Direto - que facilita a localização de espaços que se encontram dentro de destinos mais 
complexos, como centros comerciais, edifícios de escritórios de grande dimensão e aeroportos.  

 
Esta série avançada estreia em Portugal o serviço de 
informações de trânsito.  
Para além de oferecerem atualizações vitalícias de mapas, 
alguns modelos incluem navegação ativada por voz e 
integram a tecnologia Bluetooth® que permite, entre outras 
coisas, comunicação em modo mãos-livres. Os modelos 
com Bluetooth® são ainda compatíveis com o Garmin 
Smartphone Link, que fornece, por exemplo, 
informações de trânsito em tempo-real. A nova Série 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.phonelink&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.phonelink&hl=en
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Avançada  está disponível a um PRVP que varia entre os 169 euros e os 319 euros.  
 
* O utilizador tem que registar o seu equipamento nüvi® através de Garmin Express até o dia 31 de 
dezembro de 2014. Os equipamentos registados fora do prazo não poderão ser incluídos na promoção. 

 
 

Garmin Forerunner® 15: passo a passo para uma vida mais saudável… Já a partir deste 
Natal 
 
O novo modelo da linha Forerunner® conta com GPS e com um invejável conjunto de 
funcionalidades para ajudar os utilizadores a criarem hábitos para um estilo de vida mais 
saudável. Para além de lhe indicar a distância percorrida e tempo 
de corrida, suporta medição de ritmo cardíaco, de consumo de 
calorias, de ritmo de corrida e conta com alertas de longos períodos 
de inatividade. Permite o acesso ao Garmin Connect™, a 
comunidade online de fitness, para análise do progresso, definição 
de objetivos de treino e partilha de atividades com outros 
utilizadores registados nesta comunidade. Os modelos estão 
disponíveis por um PRVP de 149 euros e de 179 euros com 
Monitor de Ritmo Cardíaco.  

 
 
Para mais informações sobre os produtos em cima mencionados visite Garmin.pt  
 
Clique 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 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 SAL 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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