
 
Press Release 

 
 

Garmin apresenta novo bundle  
com o relógio Fénix 

 
 

 
 
 

• O popular relógio GPS da Garmin está agora disponível num bundle de 
meter inveja. E é compatível com a BaseCamp Mobile app nos 
equipamentos Apple. 
 

 
Lisboa, 10 de outubro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
por satélite*, anunciou hoje a disponibilidade do novo bundle do Fénix, o relógio de 
pulso com GPS que a marca havia lançado no início do verão especialmente 
concebido para quem leva o desporto a sério e para os aventureiros que gostam de 
fazer as suas explorações ao ar livre.  
 
O bundle hoje apresentado conta com o relógio GPS Fénix, com uma faixa de 
medição de ritmo cardíaco e com uma bracelete cor de laranja. O bundle foi 
concebido com o feedback de guias profissionais e é um companheiro perfeito para 
quem gosta de alpinismo, montanhismo, para corredores ao ar livre e para 
esquiadores de fundo. O relógio, que é capaz de oferecer capacidades de navegação 
global com a habitual fiabilidade e qualidade das soluções GPS desenhadas pela 
Garmin, estabelece novos padrões no que concerne aos relógios de utilização outdoor 
com ABC otimizado – altímetro, barómetro e bússola. 
 
O Fénix inclui um abrangente conjunto de ferramentas de navegação que permite aos 
utilizadores planearem viagens, criarem rotas e registarem pontos de direção. Os 
amantes do desporto de ar livre podem navegar segundo as coordenadas GPS ao 
longo de um percurso ou de uma rota, em direção a waypoints ou ao longo de 
qualquer outra opção selecionada. A seta de navegação fornece uma orientação 
direcional clara e a função pioneira TracBack® da Garmin pode guiar o utilizador em 
segurança de volta a casa, indicando-lhe uma linha fácil de identificar no mostrador do 

http://itunes.apple.com/us/app/basecamp-mobile/id556137122?mt=8�


dispositivo e de seguir. Tudo isto proporciona aos montanhistas uma elevada 
confiança e paz de espírito, elementos cruciais para que possam atingir os seus mais 
ambiciosos objetivos. 

 
Está equipado com sensores ABC (altímetro, 
barómetro e bússola, fornecendo aos 
exploradores e em tempo real todas as 
informações relevantes. O altímetro embutido 
mostra dados de altitude para que seja 
possível monitorizar com precisão a subida e 
a descida; o barómetro pode ser usado para 
prever as mudanças climatéricas, mostrando 
as tendências de curto prazo no que respeita 
à pressão do ar; e a bússola eletrónica de três 
eixos mantém o utilizador no rumo exato quer 
ele esteja em movimento ou não. 
 
Através do seu recetor GPS, o novo Fénix 
pode calibrar automaticamente os sensores 
ABC e também de define automaticamente o 

tempo tendo por base a localização. Quando emparelhado com o tempeTM, o novo 
sensor Garmin externo de temperatura, o Fénix torna-se no primeiro relógio 
outdoor capaz de proporcionar uma leitura precisa da temperatura ambiente. 
 
O novo bundle, que inclui o relógio Fénix, a faixa de medição de ritmo cardíaco e com 
uma bracelete cor de laranja está já disponível por um preço de venda ao público 
recomendado de 499 euros. 
 
Integração com a nova aplicação BaseCamp 
Os adeptos do budle revelado hoje podem tirar ainda mais proveito do Fénix com a 
aplicação BaseCamp Mobile, que também já está disponível. A aplicação permite que 
o utilizador veja os dados recolhidos pelo relógio num mapa mais detalhado no seu 
iPhone 4S, iPhone 5, iPad (3.ª geração) e no mais recente modelo de iPad lançado 
pela Apple (requer iOS 5.1 ou posterior). Uma vez que o Fénix é utilizado no pulso, o 
utilizador consegue aceder aos dados precisos de navegação e informação sobre os 
trilhos enquanto mantém as mãos livres. A nova app permite que ele possa aceder a 
esses dados mais detalhadamente quando possível ou necessário. Basta levar o 
iPhone consigo, emparelhá-lo com o Fénix e usar livremente a aplicação que a Garmin 
disponibiliza gratuitamente na App Store da Apple. 
Além da App BaseCamp – um complemento essencial para o novo bundle Fénix - a 
Garmin recomenda ainda a Garmin Adventures, uma forma interativa de partilhar as 
suas caminhadas ou passeios de bicicleta. 
 
A versão para computadores de secretária da BaseCamp já tinha sido lançada e está 
disponível para instalação em PC ou Mac. Com ela, pode combinar track logs, marcar 
pontos de interesse, ver fotos e vídeos do Youtube e mais facilmente planear as suas 
viagens e partilhar as aventuras com amigos e familiares. 
 
“O bundle que criámos com o Fénix reflete o seu sucesso enquanto relógio de 
pulso e parceiro dos adeptos de desporto ao ar livre. Estamos extremamente 
orgulhosos da sua popularidade e de toda a tecnologia que a marca incluiu 
neste equipamento. Não temos dúvidas que o bundle será também ele um 
sucesso”, refere Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. Esta nova 
oferta “apresenta uma relação qualidade/preço imbatível e é lançada mesmo a 
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tempo de poder assegurar a integração com a aplicação Basecamp para os 
equipamentos Apple”, conclui. 
 
O Fénix é uma das mais recentes soluções do crescente segmento outdoor da 
Garmin, que se concentra no desenvolvimento de tecnologias e de inovações que 
possam melhorar a experiência dos utilizadores ao ar livre. Quer se trate de Golfe, de 
Montanhismo, de Caminhada, de Esqui de Longo Curso, de Caça ou de Geocaching, 
os dispositivos outdoor da Garmin estão a tornar-se em ferramentas essenciais para o 
entusiasta ao ar livre em todos os níveis. 
 
Para mais informações sobre o novo Fénix da Garmin, visite o site 
www.garmin.com/fenix. 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. 
 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 
 
¹ A disponibilidade da aplicação Basecamp da Garmin pode divergir da disponibilidade do fēnix. 
 
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 expetativas 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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