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Garmin® VIRB® Elite estreia escorrega 
aquático mais alto do Mundo 

 

 
 

 A câmara da Garmin foi a escolhida para estar no centro da ação 
durante a abertura oficial do Verrückt, o escorrega aquático mais alto 
do Mundo 
 

 A VIRB Elite oferece uma qualidade de imagem de alta definição (vídeo 
em HD 1080p e um sensor de 16MP), uma interface de utilização 
intuitiva e completa e a melhor tecnologia ao serviço do desporto 
outdoor 

 
 
Lisboa, 11 de agosto de 2014 - A Garmin International Inc., uma unidade da 
Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, estabeleceu uma parceria com a 
Schlitterbahn Waterparks & Resorts para a gravação em vídeo da abertura oficial do 
Verrückt, o escorrega aquático mais alto do Mundo, situado na Alemanha. Avaliado 
e declarado pelo Guinness World Records como o mais alto escorrega aquático do 
Mundo, exibindo uns impressionantes 51,4 metros e um ângulo de 60 graus, o 
equivalente a um prédio com 17 andares. 
 
A primeira descida inaugural foi gravada com a VIRB Elite, uma câmara de ação de 
alta definição que tem a capacidade de capturar uma série de informações que 
demonstram de uma forma exata o nível de intensidade desta descida. Os dados 
incluem a velocidade atingida, a G-Force e o ritmo cardíaco. O vídeo, de alta 
qualidade, consegue transmitir as emoções, a adrenalina e toda a experiência 
sentida por quem aceita o desafio de escorregar pelo Verrückt, de uma altura 
superior à do Niagara Falls. Por esta razão, a VIRB Elite foi eleita a câmara 
exclusiva do Verrückt. Poderá aceder ao vídeo aqui.  
 
O Verrückt, que em alemão significa “louco/loucura”, abriu as portas ao público no 
passado dia 10 de julho e foi já oficialmente avaliado e declarado pelo Guinness 
World Records como o mais alto escorrega aquático do Mundo, exibindo uns 
impressionantes 51,4 metros e um ângulo de 60 graus, o equivalente a um prédio 
com 17 andares. Durante o percurso existe uma outra subida com mais de 18 
metros que promete um novo pico de adrenalina. A descida é feita por quatro 
pessoas de cada vez, dentro de um barco insuflável que é projetado do topo do 
escorrega. 
 
“Estamos muito satisfeitos com a parceria que estabelecemos com o 
Schlitterbahn Kansas City para a inauguração do Verrückt”, disse Natália 
Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. “A VIRB Elite consegue, melhor 
do que qualquer câmara, transmitir todas as emoções sentidas nesta 

http://youtu.be/QoIl1JiZOQE
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fantástica descida e ao mesmo tempo facultar uma série de informações que 
comprovam que esta é, sem dúvida, uma experiência única e inesquecível”. 
 

 
Projetada para os apaixonados do desporto ao livre que 
querem recordar e partilhar estes momentos únicos, a 
VIRB Elite oferece uma qualidade de imagem de alta 
definição (vídeo em HD 1080p e um sensor de 16MP), 
uma interface de utilização intuitiva e completa e a melhor 
tecnologia ao serviço do desporto outdoor, incluindo a 
possibilidade de comunicação sem fios através de Wi-Fi 
ou ANT+, um GPS de alta sensibilidade, um microfone 
interno, acelerómetro, altímetro e um ecrã de 1,4 
polegadas com baixo consumo energético.  
 
Para atividades em terra, no ar ou no mar, esta câmara de 
ação possui uma estrutura sólida e robusta compatível 
com a especificação IPX 7, o que garante o seu 
funcionamento em água até um metro de profundidade 
durante 30 minutos. O GPS integrado permite recolher 
uma série de informação útil e interessante como a 
velocidade, a elevação, a força G e o ritmo cardíaco1 e 
depois colocar essa informação no vídeo. 

Perfeita para gravar todos os grandes momentos da descida do Verrückt, a VIRB 
Elite é a companheira perfeita para os utilizadores mais aventureiros que procuram 
a adrenalina e que querem gravar os melhores momentos da vida.  
 
A Garmin irá lançar brevemente um novo template Adventure para o seu software 
de edição de vídeo, VIRB Edit. Os novos templates incluem sistemas de medição 
otimizados que são perfeitos para integrarem os dados da VIRB nos vídeos 
gravados em parques temáticos, como Montanhas Russas e Parques Aquáticos. 
 
Para mais informações sobre o Verrückt, o parque aquático mais alto do mundo, 
visite o www.Schlitterbahn.com. A câmara de ação Garmin VIRB Elite está 
disponível a um preço recomendado de 399 euros. IVA incluído. 
 
 
Para mais informações sobre a câmara de ações Garmin VIRB Elite visite, por favor, 
o site www.Garmin.com/VIRB 
 
 
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. 
1 Monitor de frequência cardíaca necessário. 
 
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 

http://www.garmin.com/VIRB
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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 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 SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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