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Garmin apresenta o novo kit portátil echo,  
o amigo perfeito do pescador em movimento 

 

 
 

A Garmin volta a inovar no segmento de produtos marítimos, oferecendo uma 
bolsa de transporte que contém tudo o que é preciso para uma boa pescaria 

 
 
Lisboa, 12 de dezembro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, acaba de anunciar o novo kit portátil echo, o mais recente contributo que vem dar 
ainda mais valor à popular gama de sondas echo para a localização de peixe. 
 
Esta compacta mas completa bolsa de transporte tem no interior uma parte rígida que permite 
manter a mala na vertical, facilitando a visibilidade de qualquer modelo de sondas echo. O novo 
kit portátil echo inclui tanto a bateria recarregável AGM, como o carregador inteligente e um 
suporte de ventosa para o transdutor flutuante.. Estes elementos fazem com que o kit portátil 

echo seja realmente capaz de oferecer 
uma resposta adequada a todas as 
necessidades de pesca num saco bastante 
fácil de manusear e de transportar. 
 
Ao incluir no kit um novo suporte para o 
transdutor com sistema de fixação seguro 
por intermédio de ventosa, a Garmin 
oferece uma solução de montagem 
perfeita, garantindo ainda a melhor 
manobrabilidade possível. O suporte de 
ventosa, desenhado com espuma flutuante, 
permite que o transdutor se mantenha de 
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forma horizontal na água – perfeito para pesca no gelo– basta passar o transdutor através do 
tubo flutuante, fazer os devidos ajustes de acordo com especificações de profundidade 
existentes no local e começar a pescar. 
 
“Seja para utilizar em caiaques, em canoas, em pequenos navios ou até na pesca no gelo, o kit 
portátil echo oferece a resposta certa para as necessidades de qualquer pescador”, sublinha 
Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. “Esta bolsa de transporte permite 
acomodar qualquer um dos modelos inseridos na ampla gama de sondas Garmin echo desde o 
modelo mais simples, a echo 100 até à 550c”.”, explica a responsável. 
 
O novo kit portátil echo já está disponível e tem um preço de venda recomendado de 109 euros. 
 
Através do seu segmento de negócios marítimo, a Garmin é líder no fornecimento de 
equipamentos de navegação e comunicação para clientes retalhistas e OEM. No portefólio da 
Garmin inclui-se o mais sofisticado leque na indústria de plotters cartográficos, displays 
multifuncionais de ecrã tátil, sonares, radares de alta definição, ofertas autopilot e outros 
produtos e serviços que são conhecidos pela inovação, pela fiabilidade e pela facilidade de uso. 
 

* 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 
 
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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