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Garmin apresenta edições especiais 
Forerunner 210 e Forerunner 610 

 
 
• Os dois novos relógios de fitness com GPS dão aos amantes do desporto um 

argumento ímpar para se destacarem e para irem mais além nos seus treinos 
 

 
Lisboa, 16 de outubro de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, anunciou hoje as novas edições especiais dos seus relógios de corrida com GPS 
Forerunner 210 e Forerunner 610, introduzindo novas combinações de cores vibrantes que 
vão dar uma nova energia para ao seu treino de inverno. 
 
Os dois modelos de relógios agora apresentados combinam as mesmas características e 
capacidades das bem conhecidas e fiáveis séries Forerunner 210 e 610 já existentes. A esses 
fortes argumentos, juntam agora opções de cores brilhantes e energéticas que vão transformar o 
seu cronómetro de corrida num relógio cheio de estilo para o dia-a-dia. 
 
Forerunner 210 – Prima Start e comece a correr 
Faça com que cada sessão de treino conte com a nova edição 
especial Garmin Forerunner 210. Para isso, basta configurar o seu 
objetivo e correr atrás dele. Com suporte GPS, este 
relógio/cronómetro não só é capaz de lhe dizer quão longe e quão 
rápido você corre, como também o pode orientar no intervalo de 
cada treino e medir a sua frequência cardíaca. Não é necessário 
fazer qualquer tipo de configuração – basta premir o botão Start e 
dar início à corrida. Depois de ver os seus objetivos serem 
alcançados, faça o upload dos dados para o site Garmin Connect, 
em connect.garmin.com, e junte-se à maior comunidade mundial de 
corredores. A edição especial Forerunner 210 inclui um monitor de 
ritmo cardíaco com cinta de fixação premium e vai estar disponível 
nas lojas da especialidade até o final de outubro por um preço de 
venda recomendado de 249 euros. 
 

Forerunner 610 – Está tudo na ponta dos dedos 
O primeiro relógio de fitness a colocar o GPS nos pulsos dos 
corredores acaba de dar início a uma corrida totalmente nova, com 
esta sua edição de cor especial. Seja premindo, tocando ou apenas 
passando o dedo, o Forerunner 610 deixa-o fazer o seu treino 
enquanto controla todos os detalhes. A funcionalidade única de 
corredor virtual do Forerunner 610 transforma qualquer treino numa 
disputa virtual, permitindo-lhe correr contra os seus recordes 
anteriores ou desafiar qualquer atividade enviada para a comunidade 
Garmin Connect. Por outro lado, também poderá planear, 
descarregar e seguir planos de treino detalhados. Esta edição 
especial Forerunner 610 inclui um dispositivo USB Ant Stick, um 
monitor de ritmo cardíaco com cinta de fixação premium e vai estar 
disponível nas lojas da especialidade até o final de outubro por um 
preço de venda recomendado de 399 euros. 
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"Com a nova época de treino chegam as duras sessões matinais e noturnas, e graças a 
estas novas edições especiais do Forerunner é possível garantir que quem treina a sério 
vai seguramente destacar-se”, salienta Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. 
“Com os novos Forerunner 210 e 610 no braço, é possível treinar melhor do que nunca, 
tendo todas as possibilidades para bater os recordes pessoais e fazendo-o em grande 
estilo e com boa aparência”, sublinha a responsável. 
 
As edições especiais Forerunner 210 e 610 são as mais recentes soluções da Garmin para o 
crescente segmento de fitness, que se concentra no desenvolvimento de tecnologias e 
inovações que permitam melhorar a vida dos utilizadores e promovam estilos de vida saudáveis 
e ativos. Quer se trate de correr, de fazer ciclismo ou de praticar outras atividades atléticas, os 
dispositivos de fitness da Garmin estão a tornar-se em ferramentas essenciais para os atletas, 
tanto para os de nível amador como para os profissionais de elite. 
 
Para mais informações sobre características, preços e disponibilidade, bem como informações 
sobre outros produtos de fitness e serviços da Garmin, viste www.garmin.com/intosports, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin. As novas edições especiais Forerunner 210 e 
610 vão estar disponíveis nas lojas da especialidade até o final de outubro. Para ver os novos 
relógios GPS em ação, visite https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=142&pID=84374. 

 
 
* 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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