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Na Garmin vai encontrar a prenda certa para 
marcar pontos no Dia de São Valentim 

 

 
 

GPS para todos os gostos, feitios, utilidades e até profissões vão 
fazer deste dia especial uma desculpa para ter finalmente um 

Garmin e usufrui-lo em conjunto com quem mais desejar 
 

 
Lisboa, 16 de janeiro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, apresenta um vasto leque de soluções para este dia especial que vai desde o GPS de 
carro, softwares gratuitos de personalização de voz, passando pelos relógios de pulso para 
desportistas, ao equipamento de topo para aventureiros e soluções náuticas para pesca. Na 
Garmin há de tudo para que o dia de São Valentim seja um ponto de partida para fazer dos 
restantes 365 dias, os melhores do ano. 
 
Conhecida pela transversalidade dos seus produtos GPS, a Garmin apresenta neste dia 
especial um leque vasto de opções pensadas ao pormenor. Para ele e para ela, para todas as 
profissões e gostos pessoais, não vai haver mais desculpas para andar perdido(a), apenas de 
“amores” pela sua cara metade. 
 
Sugestões para Ele 
 
O namorado é aventureiro? 
 
Montana 650 "Ficar em casa não é opção" 
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Pelas suas amplas funcionalidades e inovadoras características, os modelos da série 
Montana™ são dirigidos aos utilizadores mais exigentes e que gostam de viver intensamente e 
com grande comodidade as suas aventuras outdoor. Com ecrã tátil compatível com mapas 
topográficos, náuticos e de estradas, os Montana  são uma das mais completas e vanguardistas 
series da Garmin. Desde 499 euros (IVA incluído). Saiba mais em 
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=75227 
 
Fenix "Montanhas, montes e vales: todos a meus pés"  
A Garmin coloca à disposição o novo bundle que conta com o relógio GPS Fénix, uma faixa de 
medição de ritmo cardíaco e uma bracelete cor de laranja. O Fénix inclui um abrangente 
conjunto de ferramentas de navegação que permite aos utilizadores planearem viagens, criarem 
rotas e registarem pontos de direção. O Fenix estabelece novos padrões no que concerne aos 
relógios de utilização outdoor com ABC otimizado – altímetro, barómetro e bússola. O 
bundle está disponível a um PVP de 499 euros. Veja mais 
em http://sites.garmin.com/fenix/?lang=pt&country=PT#begin 
 
O namorado gosta de Golfe? Seja mais arrojado ou mais tradicional, a Garmin tem a 
prenda ideal 
 
Approach S1  
Com este inovador relógio para golfe com GPS, terá sempre à mão não só a distância que já 
percorreu e que resta para o green, como também dentro deste até ao put final e ainda as 
distâncias individuais de cada tacada, entre outras muitas e importantes funções.  Apresentando 
uma pulseira branca com uma ligeira mas marcante linha laranja, este relógio de pulso GPS não 
é apenas mais uma opção; de fato, ele vem introduzir uma nova moda na comunidade de 
golfistas por um PVP de 199 euros. Mais informações 
em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=261&pID=94660. 
 
Approach S3  
Robusto e à prova de água, o relógio para golfe Approach S3 é outra referência da inovação 
GPS no mercado do golfe. Com mais de 27 mil campos a nível mundial sem subscrições ou 
tarifas, o S3 mostra a distância para a frente, para trás e para o meio dos greens. O S3 também 
introduz um ecrã táctil de alta resolução adequado para luvas, vista do Green com 
posicionamento manual dos pinos, distâncias até aos doglegs e layups, pontos de distância 
personalizáveis e cartões de pontuação digitais imprimíveis para Stroke play e Stableford. 
Disponível a um PVP de 299,99 euros e com toda a informação disponível 
em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=261&pID=108731. 
 
Tem um namorado camionista? A Garmin tem a prenda perfeita para quem é profissional 
neste segmento. 
 
DEZL 760LMT "Sou camionista, e o Dezl é o maior"  
Equipamento de navegação com um amplo ecrã de 7 polegadas, criado especificamente para 
facilitar o trabalho dos camionistas. O dēzl 760LMT não só pode guiá -lo por uma estrada 
adaptada para o seu camião e reboque, como também o ajuda a certificar-se de que se encontra 
a circular na faixa de rodagem correta, graças ao seu Guia de Faixa de Rodagem Ativo. Avisa-o 
também de perigos que possam existir na estrada, tais como troncos de árvore baixos, serviços 
de saída mais próximos, assim como pontos de interesse de camionagem. PVP recomendado 
de 449 euros. Saiba mais em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=112211. 
 
Namorado motard? Surpreenda-o! 
 
ZUMO 350 LM "Born to be wild"  
Robusto e à prova de água até IPX7¹, o zūmo 350LM é sólido e foi concebido para motards - por 
motards. Teste-o em estradas esburacadas, em calçadas, debaixo de fortes chuvadas e de um 
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sol ofuscante, o resultado será sempre o mesmo - o zūmo vai continuar a navegar. Com um ecrã 
tátil de 4,3 polegadas (10,9 cm) e uma interface fácil de utilizar com luvas, oferece uma grande 
visibilidade e é legível à luz solar. Com um capacete ou auricular com Bluetooth™ (vendido 
separadamente), pode ainda receber indicações claras de mudança de direcção por voz. PVP 
de 499 euros. Mais informações em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=107979 
 
Há muito que o ouve dizer que quer começar a correr mas falta-lhe motivação? A Garmin 
apresenta-lhe a solução! 
 
Forerunner 10 "Ano novo, vida nova!" 
Se o namorado não for atleta mas quiser iniciar um treino organizado e de forma muito simples, 
o recente relógio da Garmin oferece a resposta certa. Todos os quilómetros contam. Registe-os 
todos com o novo Forerunner 10, o relógio de corrida com GPS mais simples da Garmin. 
Regista com precisão o quão longe e quão rápido corre e as calorias gastas, ajudando a 
controlar os seus objetivos. A corrida de hoje é a motivação de amanhã, por 129 euros PVP. 
Veja mais em http://www.garmin.com/pt/forerunner10. 
 
O seu namorado é pro? Ofereça-lhe um destes: 
 
GPSmap62sc  "Sigo os trilhos de corpo e alma" 
O best-seller de outdoor, a primeira paixão dos amantes de provas BTT e 4x4, um modelo 
pensado para vários estilos de aventura. Inclui uma bússola com compensação de inclinação de 
três eixos, um altímetro barométrico, uma câmara de 5 megapíxeis com focagem automática 
(ideal para documentar o percurso) e navegação fotográfica e suporte para Mapas 
personalizados e Imagens de satélite BirdsEye™ (sendo necessária uma subscrição). Robusto e 
à prova de água, o GPSMAP 62sc utiliza uma antena quad helix para uma receção 
incomparável, possui uma ligação USB de alta velocidade e liga-se facilmente e através de 
tecnologia sem fios aos navegadores portáteis Garmin compatíveis. PVP recomendado de 469 
euros. Toda a informação disponível em 
 http://sites.garmin.com/gpsmap62/info/?lang=pt&country=PT. 
 
Forerunner 910XT "Triatlo para que te quero" 
O namorado pratica natação, ciclismo e/ou atletismo? Gosta de ter controlo sobre todos os 
dados e detalhes de treino? A Garmin também! O Forerunner 910XT é o único dispositivo 
multifunções com tecnologia GPS que proporciona métricas de natação detalhadas e regista a 
distância, o ritmo, a elevação e o ritmo cardíaco em actividades como o atletismo e o ciclismo. 
Dispõe de um perfil elegante, uma correia de pulso confortável e de um ecrã de fácil 
leitura. Quer seja em treino ou em competição, cada segundo conta, por isso, o 910XT facilita e 
torna mais rápida a transição entre desportos. Para treinos avançados, o 910XT é compatível 
com sensores ANT+™, incluindo o sensor de velocidade/cadência para ciclismo ou o sensor de 
ritmo cardíaco de qualidade superior, ou ainda com o sensor Vector™. 
 
Sugestões para ela: 
 
A sua namorada quer treinar com estilo, de forma rápida e simples? Voilá! 
 
Forerunner 110 (cinza e rosa) "Atleta e muito feminina"  
Tanto os corredores principiantes como os avançados sabem que rever dados das corridas pode 
ser uma forma de motivação e uma fonte significativa para melhoramentos. É fácil acompanhar 
os seus dados com o Garmin Connect, o nosso website para análise e partilha gratuita de 
dados. Basta carregar os seus dados para o Garmin Connect a partir de um PC ou Mac®, ver a 
rota percorrida num mapa, ver um resumo dos dados de exercícios, criar objectivos, etc. 
Tem sensor de ritmo cardíaco para apresentar os batimentos por minuto e indica os cálculos das 
calorias com base no ritmo cardíaco, para que possa acompanhar com precisão as calorias 
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queimadas. A prenda ideal a um PVP de 149 euros. Mais curiosidades sobre o Forerunner 110 
em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=63511. 
 
Controladora mas por uma boa causa? Também temos a prenda que precisa para marcar 
pontos! 
 
GTU10 "Controlo o que é mais importante para mim"  
Este é um localizador de GPS que combina um serviço de localização baseado na Internet com 
a tecnologia GPS, para que possa vigiar as crianças, os animais de estimação e os seus bens. 
Pode localizar o GTU 10 a partir do website da Garmin com um computador ou com a aplicação 
gratuita Garmin Tracker™. Muito flexível ao estilo de vida, o GTU10 permite que os viajantes 
localizem a bagagem e os bens para que não se esqueçam nem percam nada; permite que pais 
localizem os filhos na ida para a escola para se certificarem de que chegam em segurança; 
permite que os donos de animais de estimação recebam notificações quando o animal sair do 
geofence para poderem ser localizados e é perfeito ainda para atletas, permitindo que os amigos 
e a família saibam do seu paradeiro enquanto correm ou conheçam o seu progresso num dia de 
corrida. Controle todas as especificações em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=67686. 
 
Uma namorada com hobby particular? A Garmin tem o que precisa para "pescar" muitos 
beijos e abraços 
 
Portable Echo Kit  
Esta é uma inovação da Garmin no segmento de produtos marítimos. Trata-se de uma bolsa de 
transporte que contém tudo o que é preciso para uma boa pescaria. 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(a). 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. O kit portátil está disponível com um PVP de 109 
euros. Mais informações em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=114006. 
 
Diversão ou sensualidade? Surpreenda a sua cara metade...a dobrar! 
 
E para surpreender a sua cara metade a dobrar, porque não oferecer um GPS Nuvi 3590LMT e 
depois instalar o software gratuito Voice Studio? 
O GPS Nuvi faz parte da gama de navegadores de topo premium da Garmin. Com um 
espantoso design ultra-fino, um fantástico ecrã de 5 polegadas, funcionalidades compatíveis 
com Live e o nosso novo motor de navegação extremamente rápido Guidance 3, o nüvi 
3590LMT oferece um funcionamento rápido, velocidade de cálculo e fiabilidade de navegação. 
Outras funcionalidades premium da Garmin incluem atualizações de mapas vitalícios, nossos 
radares exclusivos Cyclops e chamadas em mãos livres através de Bluetooth. PVP de 329 
euros. Info em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=96637.  
 
E se tiver uma voz "de rádio" pode personalizar a voz do GPS com o software Voice Studio. É 
um processo simples e rápido, apenas 30 minutos será o suficiente para um resultado super 
divertido ou sensual, você escolhe! Veja aqui como http://www.garmin.com/pt/extras/extras-
voice-studio/. 
 
“Temos um portfolio de soluções muito rico para que cada utilizador siga o seu trilho pessoal. 
Seja em lazer, em trabalho ou para responder a necessidades quotidianas, a Garmin 
desenvolveu várias soluções adaptadas. Neste dia especial um Garmin é a prenda ideal, mas se 
o utilizador achar que todos os dias são especiais, então esta será a prenda perfeita…para 
sempre”, afirmou Mariana Dias, Marcoms Manager para Portugal da Garmin Iberia. 
 
Encontre mais formas de surpreender quem ama em www.garmin.pt. 

 

https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=63511�
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=389&pID=94687�
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=67686�
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=114006�
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=96637�
http://www.garmin.com/pt/extras/extras-voice-studio/�
http://www.garmin.com/pt/extras/extras-voice-studio/�


PRESS RELEASE 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

Para mais informações sobre características, preços e disponibilidade, bem como informações 
sobre outros produtos e serviços da Garmin para o segmento de fitness, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, www.garmin.com/intosports e http://twitter.com/garmin. 
 
 

* 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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