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A série zūmo® da Garmin ficou ainda mais completa 
com o novo 590LM  

 

 
 
 

• O novo zūmo® 590LM reúne as mais avançadas funcionalidades dos dispositivos GPS 
para o setor auto da Garmin, tais como Garmin Real Directions™ com Garmin Real Voice™, 
monitorização de pressão de pneus, registo do historial de serviços que apresenta os 
dados relativos a quilómetros, mudança de óleo, entre outros. 
 
• E adiciona outras especificidades técnicas que o transformam no companheiro ideal para 
veículos de duas rodas, entre elas um ecrã tátil de 5” de dupla orientação que oferece uma 
visualização mais ampla, tecnologia Bluetooth®, leitor de MP3 compatível com iPod e 
iPhone. 
 
• Compatível com as câmaras de ação da Garmin para registar e reviver cada aventura.  
 

 
Lisboa, 24 de abril de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
apresenta o mais recente modelo da série zūmo®, conhecida pelas suas funcionalidades 
avançadas de navegação para motociclos: O zūmo® 590LM. 
 
Este inovador GPS para motards foi desenvolvido pela Garmin para oferecer ainda mais facilidade 
de condução, acompanhando sempre o lançamento de novos produtos com as últimas novidades 
do setor. O resultado é um equipamento robusto e elegante que junta o melhor dos dois Mundos 
para quem conduz veículos de duas rodas e pretende aproveitar ao máximo a viagem: 
Funcionalidades de topo com sistemas de entretenimento. 
 
 
Características irresistíveis:  
O Garmin zūmo® 590LM apresenta um ecrã de 5”, sendo maior do que os modelos anteriores da 
marca, o que o torna no maior do mercado para motociclos, sem nunca perder o design atraente. 
O ecrã é tátil e oferece uma alta resolução de imagem, podendo ser instalado tanto na horizontal 
como na vertical. À prova de água e resistente a salpicos de combustível e lama, o zūmo® 590LM 
oferece ainda uma ótima leitura sob intensa luz solar e uma eficaz utilização com luvas, devido à 
alta sensibilidade do visor. 

 
O zūmo® 590LM é compatível com o acessório do sensor de monitorização da pressão dos 
pneus (vendido em separado). Este sistema trabalha com até 4 pneus em qualquer configuração, 
sendo necessária uma aquisição adicional para cada roda e compatível apenas para válvulas 
metálicas. Não destinado a utilização em automóvel. Se adicionar um sensor TPMS a cada pneu, o 
utilizador pode monitorizar facilmente a pressão, utilizando o ecrã do seu zūmo®. 
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Para além de apresentar o limite de velocidade, a velocidade atual e a hora estimada de chegada, 
este novo GPS da Garmin inclui atualizações de mapas gratuitas (Termos e Condições dos 
Mapas Vitalícios) durante a vida útil do dispositivo, para que as informações apresentadas no visor 
reflitam as estradas, POI (Points of Interest) e informações de navegação mais recentes 
disponíveis para o equipamento.  
 
Tecnologia de última geração 
Com a tecnologia sem fios Bluetooth®, os condutores podem falar livremente ao telefone sem 
necessidade de tirar as luvas ou o capacete. Basta ligar o zūmo® ao telemóvel e a um auricular ou 
capacete com conectividade Bluetooth para efetuar e receber chamadas, mesmo em movimento. 
Pode também aceder a pontos de interesse através da interface Bluetooth do zūmo®, sendo uma 
opção perfeita para uma mudança de planos de última hora ou uma rápida paragem para comer e 
abastecer o depósito.  
 
Se um motociclo é para muitos um veículo de trabalho, para outros é mais do que isso, é um 
escape, uma aventura. Desta forma, a Garmin adicionou às mais avançadas funcionalidades e 
tecnologias de conectividade, uma componente multimédia: um leitor de MP3. O controlo de 
música e multimédia funciona com iPhone® 3GS ou posterior, iPod touch®, iPod nano® de 4.ª 
geração ou posterior e iPod classic®. O controlo de música é também compatível com alguns 
dispositivos Android™.  
 
 
Funcionalidades acrescidas  
Com a funcionalidade Garmin Real Directions™ e Garmin Real Voice™ é fácil manter-se 
concentrado na estrada, seguindo indicações por uma voz natural e agradável, que mencionam 
marcas terrestres e semáforos, que o ajudam a identificar onde deve virar, ou onde se encontra o 
seu destino. O zūmo® 590LM pode transmitir comandos de voz para o auricular ou capacete com 
Bluetooth. Já a avançada funcionalidade Registo do Historial grava os dados da viagem e 
apresenta informações sobre a quilometragem, a mudança e a pressão dos pneus, limpezas da 
corrente, mudanças de óleo e novas velas de ignição. O utilizador pode assim usar o Registo do 
Historial de serviços incluído para registar a data, a quilometragem e a manutenção realizada.  
 
O Active Lane Guidance com comandos de voz é outra das funcionalidades deste GPS que 
prepara o condutor para conduzir por uma saída ou passar num nó de ligação com confiança. À 
medida que se aproxima do local, o ecrã mostra um modelo animado com setas coloridas para 
indicar a faixa adequada para a sua rota, enquanto que uma voz amigável oferece ajuda adicional 
(Garmin Real Voice™). A visualização de bifurcações Bird’s Eye fornece uma vista detalhada 
dos cruzamentos vista de cima e a visualização de bifurcações photoReal apresenta cruzamentos 
e alterações na estrada numa perspetiva altamente realista, incluindo a paisagem circundante.  
 
 
O companheiro ideal para aventuras todo o terreno e compatível com a VIRB 
O novo equipamento GPS da marca dispõe da criação de rotas por estradas sinuosas para uma 
maior segurança de quem navega em percursos complicados. Com a criação de rotas de regresso, 
o utilizador pode planear a sua viagem de acordo com o tempo, a distância ou a localização. E 
com o TracBack® pode navegar diretamente de volta para o ponto de partida, seguindo o mesmo 
percurso.   
O equipamento suporta mapas TOPO e personalizados para que o condutor tenha total liberdade 
de transferir e seguir a sua própria aventura (mapas adicionais vendidos em separado) e 
apresenta imagens do terreno em 3D para uma imagem mais realista da paisagem.  
 
O zūmo® 590LM é ainda compatível com as câmaras de ação VIRB da Garmin (vendidas em 
separado), podendo controlar a VIRB através do ecrã do zūmo® 590LM. 
 

http://www.garmin.com/en-US/legal/lmdisclaimer�
http://www.garmin.com/en-US/legal/lmdisclaimer�
https://buy.garmin.com/cOnTheTrail-c531-p1.html�
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“Esta oferta é muito útil para quem conduz motas, seja em trabalho como em lazer. As 
funcionalidades diferenciadoras do zūmo® 590LM, aliadas à alta tecnologia e às mais 
variadas características irresistíveis que o integram, representam reais 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”, avançou Natália Cabrera, 
diretora de Marketing da Garmin Ibéria. 
 
 
Preço e disponibilidade 
O  zūmo® 590LM está disponível no mercado a um Preço Recomendado de Venda ao Público 
(PRVP) de 649 euros. IVA incluído. 
 
Para mais informações e compra online do zūmo® 590LM, aceda a https://buy.garmin.com/pt-
PT/ES/na-estrada/moto/zumo-590lm/prod145273.html. 
 
 
Para mais informações sobre outros produtos do setor automóvel e serviços da Garmin, visite os 
sites www.garmin.com/pt, www.garmin.com/us/products/onthetrail/, www.garmin.blogs.com e 
http://twitter.com/garmin. 
 
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 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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