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Garmin cria zūmo 390LM PLUS Bundle: a 
melhor prenda de Natal para os motociclistas 
 

 
 
 
• Ao juntar o zūmo 390LM com dois sistemas de monitorização de pressão de 
pneus, a Garmin concebeu uma proposta especialmente pensada para os adeptos 
das duas rodas 

 
• O bundle oferece todas as opções do robusto GPS zūmo 390LM e acrescenta 
ainda funcionalidades de TPMS. O condutor recebe informações em tempo real 
sobre os níveis de pressão no ecrã do equipamento e pode personalizar alertas de 
áudio e imagem 

  
  

Lisboa, 18 de dezembro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de 
navegação por satélite*, anuncia a disponibilidade do novo zūmo 390LM PLUS 
Bundle, um produto constituído pela mistura de dois produtos tecnologicamente 
avançados: um GPS para motociclos e dois sistemas de monitorização de pressão 
de pneus (TPMS). 
 
 
O zūmo 390LM PLUS conta com um ecrã tátil de 4,3 polegadas e foi concebido 
para ser utilizado mesmo em cenários meteorológicos mais exigentes, como 
tempestades de inverno ou em situações com uma forte luz solar direta. O condutor 
pode usar o GPS com luvas e aceder à interface de utilização no TFT WQVGA de 
480 x 272 pixels. Entre as principais funcionalidades do zūmo 390LM, destaca-se a 
possibilidade de escolha de uma rota baseada em estradas secundárias, ao invés 
de optar pelos tradicionais percursos baseados em critérios como a viagem mais 
rápida ou o trilho mais curto até ao destino. Além disso, pode agora fazer chamadas 
sem ser necessário tirar as luvas ou o capacete, graças ao emparelhamento entre 
GPS e o telemóvel do condutor, possibilitado pela inclusão de tecnologia Bluetooth. 
É ainda possível “saltar” para o ponto de passagem seguinte sem ter de por ele 
passar. Este GPS à prova de água (certificação IPX7) é ainda resistente a salpicos 
de combustível e raios ultravioleta. 
 

O condutor pode planear antecipadamente a sua viagem através do software 
Basecamp, criando rotas ao longo de estradas específicas e procurar e guardar 
pontos de interesse. Depois, o condutor só terá de transferir a sua viagem pré-
programada para o zūmo e fazer uma viagem tranquila. Com o Garmin Adventures 
(com tecnologia BaseCamp), o utilizador pode ainda, de forma gratuita e interativa, 
gravar e partilhar as suas viagens. O Garmin Adventures também permite classificar 
as viagens, ler opiniões e transferir rotas partilhadas por outros condutores. 
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Como é hábito, o fabricante oferece atualizações vitalícias de mapas para que a 
base de dados do equipamento tenha sempre as informações mais recentes. 
 
Sistema TPMS com alertas personalizáveis 
 
A grande novidade neste bundle, todavia, é a inclusão de dois TPMS – Tyre 
Pressure Monitor System. Ao adicionar um sensor TPMS a cada pneu, o condutor 
pode monitorizar facilmente a pressão utilizando o ecrã do seu zūmo, onde os 
dados relativos à pressão e os alertas personalizáveis são mostrados em tempo 
real. Os sistemas TPMS instalam-se nas válvulas de metal dos pneus da mota e 
usam tecnologia ANT wireless para a necessária integração com o zūmo. Os alertas 
são facultados através do ecrã do equipamento, mas também em mensagens de 
áudio, para que nenhuma informação importante se perca. 
 
As unidades deste bundle – o zūmo 390LM e os sistemas TPMS – são 
disponibilizadas nas suas embalagens originais, incluídas num pacote único. 
 
“O zūmo 390LM PLUS Bundle é a junção de dois produtos Garmin que se 
revelaram bem-sucedidos entre os fãs de motociclos”, disse Natália Cabrera, 
diretora de marketing da Garmin Ibéria. “No nosso entender, esta oferta é muito 
útil para quem conduz motas. As funcionalidades diferenciadoras do zūmo 
390LM, aliadas à possibilidade de verificar em tempo real a pressão dos pneus 
e de receber alertas configuráveis no ecrã e através de mensagens de áudio 
são mais-valias que qualquer adepto de motociclos sabe reconhecer. Este é 
um exemplo perfeito de como a tecnologia e o espírito inventivo conseguem 
contribuir de forma decisiva para o conforto dos automobilistas e sobretudo 
para a segurança rodoviária”. 
 
O zūmo 390LM PLUS Bundle vai estar disponível este mês de dezembro por 529 
euros, IVA incluído. 
 
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 25 de Dezembro, 2010, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado 
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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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