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Ciclistas, preparem-se para dominar as estradas 
com o Edge® 1000 da Garmin  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• O Edge® 1000 combina funcionalidades de topo dos últimos modelos da marca para 
ciclismo (Edge Touring e Edge 810), com um ecrã tátil a cores de 3” e orientação dupla, 
sensor de luz ambiente, resistente à chuva e com 15 horas de vida útil de bateria. 
 
• O novo equipamento GPS da Garmin junta conectividade em tempo real (alertas 
inteligentes de sms e e-mails, uploads para redes sociais, live tracking e download de 
dados do Garmin Connect) com avançadas capacidades de navegação (alertas de vista de 
partida e ponto de chegada, e planos de passeio) e recursos a mapas (Edge 1000 tem o 
Garmin Cycle Map incorporado), para oferecer maior competitividade e conforto aos 
atletas. 

 
 

Lisboa, 22 de maio de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
apresenta o seu mais recente modelo para ciclismo que junta o melhor dos modelos anteriores da 
marca: O novo Edge® 1000. Este GPS para ciclismo apresenta funcionalidades, conectividades e 
capacidades de última geração com recursos a variadíssimos mapas. Um must have para quem o 
conforto e a competitividade são fatores cruciais na prática do ciclismo. 
 

 
O Edge® 1000 está repleto de novas funcionalidades. Mede a 
distância, através de GPS para uma precisão exímia que 
funciona em qualquer parte do Mundo, a velocidade atual, 
média, a última volta e muito mais. A alimentação é feita com 
um indicador de potência compatível com ANT+™, tal como o 
Vector™. O Edge® 1000 mede o ritmo cardíaco e a cadência e 
traz incorporado o Garmin Cycle Map. Os atletas que 
adquirirem o último grito em tecnologia GPS para ciclismo da 
Garmin podem usufruir de um ecrã a cores de alta resolução, 
de 3” e orientação dupla, resistente à chuva e às mais duras 
condições atmosféricas com 15 horas de duração de bateria. O 
ecrã é resistente mas extremamente sensível ao toque, 
podendo ser usado mesmo com luvas. 
 

Sempre ligado 
Os alertas inteligentes permitem ao atleta receber alertas de mensagens de texto e emails 
diretamente no seu Edge® 1000 (compatível com iPhone® 4s ou superior), e a funcionalidade 

http://sites.garmin.com/vector/?lang=pt&country=PT
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LiveTrack oferece a amigos e familiares a possibilidade de conhecerem o percurso e os treinos do 
atleta em tempo real. As partilhas nas redes sociais e o download de dados do Garmin Connect™, 
assim como o rápido download de updates de software e uploads de mapas ou outros, através do 
Bluetooth® Smart Wireless e do Wi-Fi®, são também uma realidade à qual os ciclistas não vão 
ficar indiferentes. 

 
Desafios de corridas 
Com o novo Edge® 1000, os atletas vão poder transformar os seus passeios em corridas, 
competindo em segmentos Garmin Connect™ e vendo resultados em tempo real no equipamento, 
incluindo alertas para o início e o final do segmento e a sua posição na classificação.  
 
Mapas e navegação específicos para bicicletas 
O Edge®1000 tem o Garmin Cycle Map pré-carregado com conteúdos OSM (Open Street Map) 
que inclui estradas transitáveis e caminhos para bicicletas, dados da elevação, pontos de 
interesse e pesquisa de endereços. A funcionalidade de configuração de rotas de ida e volta no 
Edge® 1000 calcula até 3 rotas adequadas para ciclismo com base numa distância que o 
utilizador introduza. O planificador de rotas permite criar rotas diretamente no Edge 1000 
utilizando o mapa, pontos de interesse e segmentos que tenha transferido do Garmin Connect. Se 
a área não estiver coberta pelos mapas pré-carregados, estão disponíveis para aquisição mapas 
TOPO opcionais. 
 
Opções de treino avançadas 
Um exercício de força pré-carregado no Edge® 1000 permite calcular o limite de potência 
funcional (FTP) do atleta, a partir do qual pode basear as suas zonas de treino de força. Pode ser 
utilizado com indicadores de potência compatíveis com ANT+™, como o Vector™. O Edge® 1000 
também tem um calendário de treino e é compatível com exercícios avançados, que o atleta pode 
planear, programar e carregar a partir do Garmin Connect. 
 
A Garmin foi a primeira a trazer o GPS para o mercado de “computadores para ciclismo”, a 
primeira marca que permitiu aos ciclistas colocarem a sua viagem no mapa e registar 
detalhadamente as métricas com a precisão que apenas um GPS pode proporcionar. “A nossa 
linha de produtos continuou a evoluir para oferecer aos nossos fãs as funcionalidades que 
tanto desejam e a qualidade que os atletas e a sua bicicleta merecem”, afirmou Natália 
Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. 

 
Veja o vídeo do Desafio Edge® 1000 em https://www.youtube.com/watch?v=kpjbhe5HJaE. 
 
Aceda à página do Edge 1000 em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/fitness/ciclismo/edge-
1000/prod134491.html. E veja toda a família Edge em 
http://sites.garmin.com/edge/?lang=pt&country=PT 
 

 
Preço e disponibilidade 
O Edge® 1000 está disponível a um preço recomendado de venda ao público de 499 euros (a 
versão stand alone) e 579 euros a versão pack com HRM (Heart Rate Monitor). IVA incluído. 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, 
www.garmin.blogs.com, https://twitter.com/GarminPortugal e 
https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 

 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
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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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