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Garmin® zūmo® 350LM: 
Feito por motards para motards 

 
 

 
 
 

• O novo dispositivo de navegação por GPS foi pensado ao detalhe para o 
dia-a-dia do motociclista que costuma andar na estrada ou fora dela, 
permitindo uma condução ainda mais rápida, ágil, segura e divertida com 
registo do histórico de revisões, assistente de faixa de rodagem com 
visualização de cruzamentos, rastreio de viagem e um serviço de 
atualização de mapas vitalício², entre outras especificidades. 
 

• O ecrã tátil encontra-se firmemente colocado numa moldura de elevada 
resistência contra salpicos de combustível e raios UV para uma perfeita 
leitura debaixo de luz solar, sendo ainda facilmente adaptável a uma 
utilização com luvas 

 
 
Lisboa, 28 de junho de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, anunciou hoje o dispositivo de navegação GPS zūmo 350 LM. Trata-se de 
um equipamento elegante, robusto, com um ecrã multitoque de alta resolução legível 
mesmo debaixo de luz solar e facilmente adaptável a uma utilização com luvas que 
ajuda a manter os motociclistas no caminho certo, seja dentro ou fora da 
estrada. Montado no guiador ou dentro do automóvel (os apoios e suportes para moto 
e carro estão incluídos), o novo zūmo 350 oferece toda a flexibilidade que os pilotos 
desejam ter em movimento. Disponível no mercado a um PVP recomendado de 499 
euros, IVA incluído. Para ver o zūmo 350LM em ação, visite o site 
www.garmin.com/zumo. 
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Quer seja para usar sob um intenso sol num agradável passeio de moto durante um 
esplêndido dia de verão ou numa noite de outono sem luar, o zūmo 350LM oferece 
características que qualquer motociclista vai apreciar. O seu grande ecrã táctil a cores 
touchscreen, por exemplo, encontra-se firmemente colocado numa moldura de 
elevada resistência contra salpicos de combustível e raios UV. Por outro lado, o zūmo 
350LM coloca todas as informações de que o motard precisa num formato fácil de ler 
enquanto viaja pela estrada fora, apresentando uma interface intuitiva e preparada 
para ser usada com luvas, sendo tão fácil introduzir a informação pretendida como 
mudar as mudanças. O zūmo 350LM indica os nomes das ruas e dá indicações curva 
a curva com uma voz clara através do alto-falante embutido, permitindo também a 
ligação para auscultadores com fios ou para um capacete ou headset compatível com 
Bluetooth. 

 
Com o zūmo 350LM, o motard deixa de 
ter de adivinhar qual a melhor faixa para 
fazer o próximo desvio. Graças à 
combinação do assistente de faixa de 
rodagem com o auxiliar de visualização 
de cruzamentos e bifurcações, os 
motards passam a ter sempre a 
indicação da faixa correta para abordar o 
próximo cruzamento, tornando os locais 
de intersecção desconhecidos e as 
saídas mais simples de observar e mais 
seguros de realizar, o que acaba por se 

traduzir numa maior paz de espírito durante a viagem. Por outro lado, o equipamento 
exibe de uma forma realista os sinais de trânsito e as setas de direção no pavimento 
junto dos cruzamentos, indicando assim a faixa apropriada para uma melhor 
navegação. 
 
Mas o novo zūmo 350LM da Garmin é muito mais do que um simples navegador por 
GPS. Por exemplo, e graças ao novo Diário de Serviço de Revisões (Service Log 
History) oferecido, permite que o utilizador possa registar a data, a quilometragem e o 
tipo de manutenção realizada na sua moto, mas não só: Quilometragem dos pneus, 
troca de pneus, pressão dos pneus, limpezas da corrente, mudanças de óleo, 
substituição de velas de ignição são igualmente elementos sobre os quais o zūmo 
garante um registo atualizado, entre muitas outras possibilidades. 
 
Compatível com BaseCamp™, o novo Garmin zūmo 350LM permite a qualquer 
motociclista planear mais facilmente a sua próxima viagem. Sendo um programa de 
software gratuito da Garmin, o BaseCamp permite que os utilizadores possam não só 
criar rotas, pontos de direção e pistas a partir do seu computador como também 
transferi-las para o zūmo. Através da funcionalidade "Track Draw", os motociclistas 
podem seguir a rota planeada e ver as alterações em termos de elevação geográfica, 
o que ajuda a fazer uma estimativa do grau de dificuldade da viagem. Após o passeio 
em estrada aberta ou a aventura em terra batida, poderá enviar os dados da rota 
seguida para o Basecamp por forma a partilhar a sua aventura com os amigos e a 
reviver toda a experiência. Para ver o zūmo 350 LM em ação, visite o site 
www.garmin.com/zumo. 
 
“Os novos recursos disponíveis, nomeadamente o registo do histórico de 
revisões, o assistente de faixa de rodagem com visualização de cruzamentos e o 
rastreio de viagem, são apenas algumas das razões pelas quais o zūmo se 
tornou numa ferramenta essencial para os motociclistas em todo o mundo”, 
considera Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal . A responsável 
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sublinha ainda que “o zūmo 350LM é leve, inclui atualizações vitalícias de mapas, 
transmite informações de orientação via auscultador ou capacetes com auricular 
Bluetooth™ compatíveis e é capaz de suportar as mais difíceis condições 
meteorológicas ¹". 
 
O novo Garmin zūmo 350LM oferece a todos os motards a conveniência de terem um 
serviço de atualização de mapas vitalício² (versão norte-americana e europeia 
disponíveis), o que garante o acesso rápido a mapas bastante recentes e a 
informações mais atuais sobre empresas como restaurantes, caixas ATM, hospitais e 
muito mais. Incluindo de série a intuitiva barra premium de pesquisa em navegação, o 
zūmo devolve resultados imediatamente para pontos de interesse (POI) à medida que 
o critério de pesquisa vai sendo introduzido, proporcionando assim uma experiência 
mais rápida e mais intuitiva. O dispositivo oferece ainda um indicador de limite de 
velocidade e os Exit Services, que permitem identificar parques de estacionamento, 
postos de abastecimento de combustível, lojas e restaurantes disponíveis nas 
próximas saídas da via onde o utilizador estiver a circular. E graças à funcionalidade 
TracBack o motociclista pode realmente deixar a sua mente voar até onde a estrada o 
levar – agora, basta premir um botão para voltar a reviver a viagem em sentido 
contrário, para o ponto de origem onde a aventura começou. 
 
O novo zūmo 350LM deverá estar disponível nas versões norte-americana e europeia 
durante o terceiro trimestre de 2012, sendo o preço de venda recomendado de 499 
euros. 
 
O zūmo 350LM é a mais recente solução para o segmento auto de consumo da 
Garmin, fornecedor líder mundial de dispositivos de navegação portáteis para 
automóveis e motos. Desde a navegação curva a curva até às capacidades de 
pesquisa rápida e precisa para evitar o tráfego e a orientação de faixa de rodagem, as 
soluções PND user-friendly da Garmin oferecem características inovadoras que 
garantem poupança de tempo e economia de combustível – dois importantes 
benefícios que dão um enorme contributo para a condução quotidiana nos dias que 
correm. 
 
Para obter mais informações acerca produtos e serviços para motociclistas da Garmin, 
visite os sites www.garmin.com/pt, http://www.garmin.com/us/products/ontheroad/, 
www.garmin.com/intosports, www.garmin.blogs.com,  http://twitter.com/#!/Garmin e 
https://twitter.com/#!/GarminPortugal. 
 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
¹ Protegidos contra imersão em água durante 30 minutos a uma profundidade de 1 metro. 
 
 
² Se adquirir uma assinatura vitalícia do nüMaps (vendido separadamente ou em pacote em alguns 
modelos de GPS), receberá até 4 atualizações de mapa por ano, quando e como essas atualizações 
forem disponibilizadas no site da Garmin, para 1 produto Garmin compatível até que o ciclo de vida útil do 
produto expire ou a Garmin deixe de receber dados de mapas do seu fornecedor, o que acontecer 
primeiro. Por "vida útil" de um produto entende-se o período durante o qual o produto (a) tem capacidade 
de memória suficiente e outras necessárias capacidades técnicas para utilizar os dados de mapas atuais 
e (b) é capaz de funcionar como o previsto, sem grandes reparações. Um produto será considerado como 
fora de serviço e sua a vida útil será terminada se não forem descarregadas atualizações para esse 
produto durante um período de 24 meses ou mais. Salvo disposição em contrário, as atualizações 
recebidas ao abrigo da assinatura serão atualizações para os mesmos dados de mapa geográfico 
originalmente incluído com o produto Garmin tal como quando comprado originalmente. Em alguns casos, 
o produto Garmin pode não ter memória suficiente restante para que seja possível carregar uma 
atualização para os dados do mapa, sendo que nesse caso deverá (a) selecionar um mapa de cobertura 
mais reduzida de dados para as suas atualizações, ou (b) adquirir em separado um cartão microSD™ / 
SD™ (se e quando aplicável ao produto Garmin) e carregar a totalidade ou uma parte dos dados de 
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atualização da cobertura do mapa para o cartão e inserir esse cartão na ranhura microSD / SD existente 
no produto Garmin. Se nenhuma das medidas previstas em (a) ou (b) puder ser usada para colmatar a 
falta de memória restante do equipamento, então a Garmin reserva-se no direito de concluir que a "vida 
útil" do produto expirou. A Garmin poderá terminar a sua subscrição Lifetime nüMaps a qualquer momento 
se o utilizador violar quaisquer dos termos deste contrato ou a sua assinatura. A assinatura Lifetime 
nüMaps não pode ser transferida para outro produto 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 expetativas 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 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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