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Garmin nüvi® Essencial: Um GPS à sua 
medida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visualização melhorada dos gráficos, leitura mais fácil das informações e novas 
funcionalidades de segurança que facilitam a condução, mesmo nas grandes cidades. 
 

 Campo de pesquisa trabalha diretamente com a base de dados de pontos de interesse 
da Garmin, e facilita procura de serviços específicos no trajeto que pretende seguir.  

 

 Funcionalidade Garmin Real Voice™ foi melhorada e surge agora mais natural e 
agradável.  

 

 Alertas sobre aproximação de zonas de câmaras de segurança fixas, móveis, em 
semáforos e escolas. 

 
 

Lisboa, 7 de julho de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação portátil*, 
anunciou uma nova gama de equipamentos GPS que oferece uma navegação mais simples, 
eficiente e personalizada: a Essencial 2014. Esta nova linha integra os modelos nüvi® 55, 
nüvi® 55LM, nüvi® 55LMT, nüvi® 56LM, nüvi® 65LM e nüvi® 66LMT, garante uma qualidade 
de visualização melhorada de todos os gráficos e informações e coloca à disposição um 
conjunto de novas funcionalidades de segurança que facilitam a condução, em qualquer cidade.  
 
 
Maior facilidade de utilização, maior fiabilidade e maior segurança. Os novos equipamentos da 
Garmin oferecem aos condutores indicações por voz “curva a curva”, tornando mais simples a 
leitura dos mapas e a interpretação das orientações. A própria referência ao nome das ruas está 
mais clara e percetível com a atualização que trouxe melhoramentos à funcionalidade Garmin 
Real Voice™, que surge agora mais natural e agradável. Os modelos das séries nüvi® 55/56 e 
nüvi® 65/66 acrescentam também um novo grafismo à forma como indicam a estrada a seguir.  
 
A leitura das indicações é agora mais rápida com a ajuda de setas que indicam a faixa que o 
utilizador deverá seguir para mais facilmente conseguir realizar a próxima manobra, e para 
cumprir todo o trajeto com a máxima segurança. Este novo esquema de indicações é 
especialmente útil em bifurcações mais complexas ou em estradas mais congestionadas. O 
próprio ecrã oferece mais informação, mas esta é exibida de uma forma otimizada, para que 
com um rápido olhar o condutor possa ficar a saber em que estrada circula, quais os limites de 
velocidade, qual a próxima manobra a efetuar, a hora estimada de chegada, a velocidade a que 
circula, entre outros dados. 
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Com uma estrutura fina e elegante os novos modelos das séries nüvi® 55/56 e nüvi® 65/6 
distinguem-se essencialmente pela dimensão do ecrã, de 5 e 6 polegadas, respetivamente. Os 
novos ecrãs oferecem uma qualidade de imagem melhorada que facilita a visualização, a leitura 
de toda a informação e o acesso às diferentes opções, tornando-se mais intuitivo. Esta nova 
gama de equipamentos pode também ser usada na horizontal ou na vertical, devido à integração 
de um acelerómetro que ajusta a imagem à orientação do dispositivo, tornando o seu uso mais 
flexível e confortável para o utilizador.  

 
Os novos modelos oferecem ainda um campo de pesquisa que trabalha diretamente com a base 
de dados de pontos de interesse da Garmin, para facilitar a procura dos serviços que se 
encontram no trajeto que pretende seguir. Entre outros exemplos, basta escrever churrasqueira, 
e o nome da rua, para o GPS traçar rapidamente a rota até ao estabelecimento pretendido. Se 
não circular com um local definido, estes modelos integram uma nova funcionalidade que vai 
dando informações sobre uma série de diferentes serviços disponíveis na zona onde o condutor 
circula, como restaurantes, postos de combustível, hospitais, hotéis, entre outros.  

 
Para garantir uma condução mais segura, e evitar multas e contratempos indesejados, os novos 
equipamentos da Garmin informam os utilizadores sobre aproximação de zonas com câmaras 
de segurança fixas, móveis e em semáforos. Esta informação é conseguida através do sistema 
de câmaras de segurança Cyclops® que garante alertas precisos e relevantes em tempo real. 
Esta base de dados poderá ser atualizada para garantir uma informação mais correta e uma 
condução mais segura e cumpridora da lei. A segurança dos mais novos foi também pensada 
nestas novas versões da gama Essencial com a integração de alertas sonoros e visuais sempre 
que o condutor entrar numa zona com escolas nas proximidades. 

 
“Queremos sempre garantir que os nossos clientes têm ao seu lado as ferramentas e as 
soluções mais fiáveis, completas e simples de usar. Esta nova gama de equipamentos 
oferece um conjunto de novas funcionalidades que não só facilita toda a leitura das 
indicações da melhor rota, como promove uma condução mais segura”, disse Natália 
Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria. “Os novos equipamentos espelham o 
constante trabalho da Garmin no desenvolvimento de soluções avançadas que tornam as 
viagens mais simples, agradáveis, confortáveis e divertidas. Tudo isto, a um preço 
bastante acessível”, concluiu. 
 
Os modelos que incluem a designação “LM” (Lifetime Maps) oferecem a atualização gratuita 
dos mapas, durante o ciclo de vida útil do produto, ou enquanto a Garmin receber os dados dos 
mapas do seu fornecedor, o que se verificar primeiro. Os equipamentos que integrarem as siglas 
“LMT” (Lifetime Maps & Traffic) contam com uma igual atualização durante o ciclo de vida útil 
do produto, mas para os serviços de mapas e de tráfego (em ambos os casos, um máximo de 
quatro atualizações ao ano). 
 
Os condutores poderão descarregar facilmente as atualizações dos mapas e do serviço de 
tráfego através do Garmin Express**, um programa que se instala no PC e que garante todas 
as atualizações para o dispositivo. Sempre que existirem novos mapas o utilizador será 
prontamente notificado. Através do programa, poderá ainda descarregar os dados do GPS, 
como rotas e waypoints que estejam guardados na lista de favoritos.  
 
 
Preço: 
nüvi® 55 com cartografia da Europa Ocidental: 119 euros (IVA incluído) 
nüvi® 55LM com cartografia da Europa Ocidental: 139 euros (IVA incluído) 
nüvi® 55LMT com cartografia da Europa Ocidental: 159 euros (IVA incluído) 
nüvi® 56LM com cartografia da Europa: 149 euros (IVA incluído) 
nüvi® 65LM com cartografia da Europa Ocidental: 169 euros (IVA incluído) 
nüvi® 66LM com cartografia da Europa: 179 euros (IVA incluído) 
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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. 
** Garmin Express só é compatível com os GPS que integrem dados de tráfego ou mapas 
permanentemente gratuitos  
 

 
 
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 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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