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Chegou o Garmin fēnix™ 2 Special Edition para 
atletas e aventureiros outdoor 

 

 
 
• Desenvolvido para juntar o melhor de dois Mundos – o fitness e o outdoor -  é atualmente 
o parceiro multiatividade ideal - corrida, ciclismo, montanhismo, esqui ou natação -, 
permitindo alternar facilmente entre conjuntos de funções otimizadas para cada atividade. 
 
• Oferece as mais avançadas funcionalidades em equipamentos fitness, tais como métricas 
de condição física (Assistente de Recuperação, Previsão de Corrida e VO2 Máximo 
Estimado) e dinâmicas de corrida (Contacto com o Solo, Cadência e Oscilação Vertical) e 
garante que o utilizador se mantenha em contacto através do LiveTrack e das Notificações 
Inteligentes. 
 
• Esta edição está ainda mais elegante com um ecrã de elevado contraste e uma bracelete 
vermelha. 
 
 

 
Lisboa, 3 de outubro de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
apresenta o fēnix™ e Special Edition, um relógio para outdoor desenvolvido em conjunto com 
guias profissionais de montanha que compila o melhor das funcionalidades multidesportos da 
Garmin com o state of the art dos equipamentos outdoor da marca. Agora o fēnix™ ficou ainda 
mais atraente com um ecrã de elevado contraste (preto sobre fundo branco) e uma bracelete 
vermelha. 

 
O fēnix™ 2 Special Edition suporta funcionalidades para uma utilização optimizada em várias 

atividades, tais como corrida, natação, ciclismo, montanhismo e caminhadas. Todos os perfis 
disponíveis podem ser totalmente personalizados para se adaptarem às necessidades de cada 
utilizador. Na natação em águas abertas e em piscina coberta, o fēnix™ 2 Special Edition regista 
o número de braçadas, os intervalos, a distância, o ritmo e muito mais. Durante o ciclismo, o 
fēnix™ 2 Special Edition fornece informação detalhada sobre o seu desempenho e regista 
a cadência e a potência a partir de sensores opcionais para completar as suas métricas de 
desempenho. 

 
Métricas avançadas de fitness  
O fēnix™ 2 Special Edition quando utilizado com um monitor HRM-Run, fornece estatísticas 
sobre a forma e condição física do atleta. A primeira função é o VO2 máximo que apresenta uma 
estimativa da condição física atual com base no desempenho e vários valores do ritmo cardíaco. 

https://buy.garmin.com/prod1266.html
https://buy.garmin.com/prod93569.html
https://buy.garmin.com/prod133715.html
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Este relógio consegue nomeadamente fazer uma previsão do tempo de corrida com base no 
valor de VO2 máximo. Após o treino, o assistente de recuperação indica quanto tempo necessita 
para recuperar da sua última atividade. Quando utilizado com o monitor HRM-Run, informa sobre 
a cadência, oscilação vertical e tempo de contacto com o solo. Estas métricas designam-se por 
dinâmicas de corrida e têm impacto sobre a eficiência da mesma. Conhecer a dinâmica de 
corrida é uma mais-valia para melhorar a eficiência do atleta ao longo do tempo. 
 
Prática de esqui e snowboard melhoradas 
O fénix™ 2 Special Edition regista o desempenho das modalidades de esqui e snowboard de uma 
forma inteligente, contabilizando automaticamente as descidas e detetando a velocidade, a 
distância e o desnível em altitude para oferecer acesso a dados distintos para estatísticas de 
descida individuais. Assim que o atleta entra no teleférico e sobe a encosta, o relógio da Garmin 
apresenta-lhe dados da última sessão para que possa comparar os seus dados atuais com 
sessões anteriores ou com o desempenho nesse dia. Inclui ainda um modo de esqui de fundo 
dedicado e pode ser utilizado como um controlo remoto (permite a utilização com luvas) para as 
câmaras de ação VIRB™ e VIRB™ Elite. 

 
Sempre ligado com funcionalidades acrescidas e notificações inteligentes 
O fénix™ 2 Special Edition permite aos utilizadores partilharem as suas experiências de atividades 
ao ar livre, bastando para tal ligar o relógio ao smartphone e partilhar a sua posição com os seus 
familiares e amigos através do Live Track e do Garmin Connect™ 2.0. A função de Notificação 
Inteligente permite receber, através de ligação sem fios, mensagens de correio eletrónico de 
texto e alertas a partir de um iPhone® (compatível com iPhone® 4S e posterior e com iOS7 ou 
posterior). 

 
Sinónimo de segurança 
O fēnix™ 2 Special Edition monitoriza os pontos onde o utilizador esteve, e graças ao seu GPS de 
alta precisão orienta-o em áreas remotas e, mais importante, consegue levar facilmente de volta 
ao ponto de partida para que possa sentir-se 100% confiante e seguro a cada passo. Guarda um 
registo de trajetos, criando um "trilho de migalhas" GPS à medida que se desloca. Também 
permite marcar pontos de passagem, tais como a localização do veículo, refúgio de segurança, 
miradouros a não perder e outros POI (pontos de interesse). Com o relógio da Garmin pode criar e 
seguir rotas, marcar até 1000 pontos de passagem e armazenar até 10 mil pontos do trajeto. Pode 
até criar os dados de viagem no BaseCamp™, o software gratuito de planeamento de viagens da 
Garmin. No final do dia, o utilizador apenas terá de utilizar o TracBack™ para lhe mostrar o 
caminho seguro de regresso a casa. 

 
Desenvolvido para sobreviver aos cenários mais duros e mesmo assim...elegante! 
O fēnix™ 2 Special Edition combina uma estrutura em termoplástico reforçada com aço com uma 
lente de vidro mineral curva de proteção que resiste aos riscos. Inclui um visor LCD de elevado 
contraste (preto sobre fundo branco) e uma bracelete vermelha muito robusta em poliuretano.  
 
O fēnix™ 2 Special Edition conta com uma classificação de estanquidade de 5 ATM (50 metros) e 
uma autonomia da bateria até 50 horas no modo de GPS (dependendo das definições) e até 5 
semanas no modo de relógio. 
 
O fēnix™ 2 Special Edition está ainda equipado com um altímetro barométrico e bússola 
altamente sensíveis, que são automaticamente calibrados utilizando o recetor de GPS. O altímetro 
barométrico incorporado fornece dados da elevação para controlar descidas e subidas com 
precisão, enquanto o barómetro pode ser utilizado para prever mudanças climatéricas através da 
apresentação de oscilações de curto prazo na pressão atmosférica. A bússola eletrónica de 3 
eixos mantém o seu rumo, quer esteja a deslocar-se ou não. Quando emparelhado com o 
TempeTM, o novo sensor Garmin externo de temperatura, o fénix™ 2 Special Edition proporciona 
uma leitura precisa da temperatura ambiente. 
 

https://buy.garmin.com/prod133715.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod119592.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod119594.html
http://connect.garmin.com/
http://www.garmin.com/en-US/shop/downloads/basecamp
http://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating
https://www.garmin.com/locale.html?site=buy&return=https%3A%2F%2Fbuy.garmin.com%2Fprod107335.html
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“Robusto e agora ainda mais atraente, o fénix™ 2 Special Edition é, a par de um 
equipamento repleto de funcionalidades topo para inúmeras atividades e desportos, um 
relógio muito preciso e elegante que pode ser utilizado todos os dias. Inclui definições para 
alarmes, avisos sonoros e alertas de vibração. Também funciona como temporizador, 
cronómetro e relógio mundial. Mas, acima de tudo, é a ferramenta ideal para desfrutar de 
um estilo de vida desportivo e de inúmeras atividades ao ar livre”, afirmou Natália Cabrera, 
diretora de marketing da Garmin Ibéria. 
 
A Garmin já tinha melhorado o seu relógio de outdoor fénix™, com uma atualização em versão 
beta do software que adicionou funções ansiosamente aguardadas, tais como treinos 
personalizados, cálculo de ritmo e distância em modo indoor sem necessidade de podómetro, e 
função relógio inteligente através da qual o utilizador pode emparelhar o seu iPhone 4S ou 
superior e receber e ler notificações diretamente no ecrã do relógio, tais como email, sms e 
chamadas. No entanto, a função relógio inteligente não funciona com sensores ANT+. Os 
sensores serão desligados ao tornar ativa a função das notificações.  
Se tem o fénix original e quiser descarregar a versão beta, basta aceder a 
http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=010-01040-00. 

 
O Garmin fēnix™ 2 Special Edition está disponível a um preço recomendado de venda ao 
público de 399 euros e de 449 euros com HRM-Run. 

 
Para mais informações sobre o novo fēnix™ 2 Special Edition da Garmin, visite 
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/tecnologia-em-relogios-pulseiras-
inteligentes/rel%C3%B3gios/fenix-2-special-edition/prod508066.html 
  
Para mais informações sobre outros produtos outdoor 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 
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 
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