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Garmin GPSmap® 8000 ganha novas 

funcionalidades e capacidades 
 

 
 
 

 Atualização gratuita garante compatibilidade com câmaras 
termográficas para visão noturna. 
 

 Novas funcionalidades e capacidades avançadas que melhoram toda a 
experiência de navegação dos amantes da vela. 

 

 A introdução da exclusiva tecnologia CZone permite integrar e 
automatizar o controlo dos principais sistemas de bordo, de uma forma 
muito intuitiva. 

 
Lisboa, 2 de julho de 2014 - A Garmin Ltd., líder mundial em soluções de 
navegação por satélite*, disponibilizou uma atualização gratuita para os sistemas 
multifunções GPSmap® 8000 que oferece um conjunto alargado de novas 
funcionalidades e capacidades especificamente desenhadas para melhorarem toda 
a experiência de navegação dos utilizadores. Esta nova versão garante a 
compatibilidade com as câmaras termográficas para visão noturna da FLIR M-Series 
e da MD-Series, integra a exclusiva tecnologia CZone™, e oferece um novo 
conjunto de funcionalidades especialmente desenhadas para melhorarem a 
experiência de navegação dos amantes da vela. Esta nova atualização de software 
está disponível gratuitamente no website da Garmin.  
 
   
Com a compatibilidade garantida com as câmaras termográficas para visão noturna 
da FLIR M-Series e da MD-Series, o utilizador pode não só movimentar, inclinar ou 
aproximar a câmara (zoom), como também configurar as opções de vigilância, e 
polaridade, o modo de cor e de cenário. Tudo isto de uma forma fácil, diretamente a 
partir do ecrã do plotter, através do GRID™ (Garmin Remote Input Device) o do 
Joystick FLIR (opcional). 
 
A integração da tecnologia exclusiva inteligente CZone™, desenvolvida em 
colaboração com a Mastervolt, dá acesso a uma solução que integra e automatiza o 
controlo dos principais sistemas de bordo, de uma forma fácil. O facto de poder ser 
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personalizada e ajustada às necessidades dos utilizadores simplifica ainda mais 
toda a experiência de navegação, tornando-a mais intuitiva e cómoda.  
 
Esta atualização gratuita inclui também um conjunto de novas funcionalidades que 
foram especificamente desenhadas para otimizar a navegação dos aficionados pela 
vela. Entre outras coisas, os velejadores passam a ter à disposição mais opções de 
configuração e novas ferramentas, como uma renovada Rosa dos Ventos que indica 
o vento real e aparente de forma simultânea. Com o gWind™, o utilizador tem 
também acesso a dados mais precisos sobre a velocidade e o ângulo do vento, 
mesmo quando este é bastante mais suave, graças à tecnologia de barbatana dupla 
com três pás da hélice que incorpora o dispositivo.    
 
A mais recente versão integra ainda o novo sistema de áudio Meteor™ 300, que 
permite a reprodução das músicas preferidas dentro da embarcação. O controlo dos 
comandos pode ser feito de forma fácil e confortável através do plotter. Outras 
novas opções incluídas na versão atualizada do software informam sobre a 
temperatura da água e permitem capturar os registos da sonda. 
 
Esta série de sistemas multifunções GPSMAP® 8000 destaca-se pelo novo design 
Glass Helm, mais elegante e personalizável. Integra três modelos com dimensões 
de ecrãs multitoque diferentes: de 8’’(resolução SVGA), 12’’(resolução XGA),  e 
15’’(resolução XGA), com retroiluminação LED antirreflexo,  maior visibilidade em 
ambientes noturnos e controlos tácteis melhorados.  
 
Os equipamentos oferecem ainda uma capacidade de processamento cerca de 40% 
superior àquela garantida pelos modelos anteriores. Isto permite uma atualização 
mais rápida e fluída do ecrã durante a navegação.  
 
 “A Garmin trabalha diariamente para conseguir desenvolver e criar produtos 
capazes de tornar toda a experiência de navegação mais simples, divertida e 
intuitiva, sem compromisso para a segurança”, disse Natália Cabrera, diretora 
de marketing da Garmin Ibéria.  
“Esta nova atualização traz consigo um conjunto alargado de funcionalidades 
que promove uma navegação mais simples, funcional, cómoda e segura para 
o utilizador. Penso que as novas características vão oferecer muito mais valor 
para o utilizador final”, acrescentou. 
 

A série GPSmap® 8000 permite a integração com sonares, pilotos automáticos, 
suporta diferentes opções de conectividade e aplicações, oferece informações sobre 
o estado do tempo, dados relativos ao motor, ao radar e às opções multimédia. 

Os equipamentos GPSMAP® 8008, 8012 e 8015 estão à venda por 3999 euros, 
4499 euros e 5799 euros, respetivamente (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. 
 
 

http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
http://twitter.com/garmin
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
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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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