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Já está disponível o melhor dispositivo de 

navegação da Garmin® vencedor do Red Hot 
Award 2013 

 
 

 
 

 
• O nüvi® 3597LMT Premium Series, com ecrã touchscreen de alta resolução de 5 

polegadas e orientação dupla automática, oferece a melhor navegação de sempre, 
combinando ferramentas valiosas para proporcionar segurança, rapidez e 
tranquilidade em todas as viagens.  
 

• A nova funcionalidade Garmin Real Directions com Garmin Real orienta por voz o 
condutor através de pontos de referência, edifícios e semáforos fáceis de 
encontrar, em vez de utilizar os tradicionais nomes de ruas. 
 

 
Lisboa, 18 de setembro de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por 
satélite*, disponibilizou hoje o nüvi® 3597LMT Premium Series, o melhor dispositivo de 
navegação da companhia, vencedor do Red Hot Award 2013. O novo dispositivo apresenta as 
mais recentes tecnologias do mercado de Personal Navigation Devices (PND), oferecendo 
funcionalidades como Real Directions™, Active Lane Guidance e navegação ativada por voz, 
compatível com Bluetooth e Smartphone Link, que facilitam significativamente todo o processo 
de navegação. O nüvi® 3597LMT vem carregado com mapas detalhados, facilitando a 
localização de endereços e milhões de POI como empresas, lojas, restaurantes e outros 
destinos.  Com atualizações vitalícias¹ de mapas gratuitas, as rotas vão seguir os mapas 
mais atualizados, POI (pontos de interesse) e informações de navegação. Estão disponíveis 
novos mapas para transferência até quatro vezes por ano, durante a vida útil do dispositivo, sem 
taxas. 
 
O nüvi® 3597LMT apresenta um perfil elegante e ultrafino, adequando-se ao interior de qualquer 
veículo, com um suporte magnético que permite uma montagem e remoção simples. O seu ecrã 
touchscreen de alta resolução e 5” oferece a possibilidade de zoom e de diminuição da imagem 
com os dedos e a capacidade de orientação dupla permite uma utilização horizontal ou vertical, 
ajustando-se automaticamente quando é rodado. O novo ecrã potencia a nova opção Active 
Lane Guidance, que usa uma combinação de voz e gráficos, ao lado do mapa, exibindo uma 
animação gráfica de alta qualidade com setas de cores vivas e chamativas para indicar a 
estrada correta ou o ponto a destacar durante uma indicação. A visualização de bifurcações 



PRESS RELEASE 
 

 

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

 

Bird’s Eye fornece uma vista detalhada dos cruzamentos, vista de cima, e a visualização de 
bifurcações photoReal apresenta de forma real cruzamentos e alterações na estrada durante a 
rota, incluindo a paisagem circundante. 

 
“Depois das séries nüvi® Essencial e nüvi® Advanced, o novo nüvi® 3597LMT é o melhor 
dispositivo de navegação da Garmin. Reúne um design vencedor do Red Hot Award 2013, que 
nos deixa deveras orgulhosos e devido à sua simplicidade de utilização e à experiência de 
navegação intuitiva e muito completa que oferece destaca-se de todos os outros dispositivos 
que oferecemos até então. Graças às funcionalidades de última geração do mercado de PND, o 
novo nüvi® garante aos utilizadores grande fiabilidade e riqueza de conteúdos. Para além disso, 
a Lifetime Maps1

 

, líder na indústria, assegura que o nosso serviço vitalício de mapas tenha 
acesso permanente às últimas novidades e inovações”, afirma Natália Cabrera, diretora de 
marketing da Garmin Ibéria. 

Com mapas extremamente precisos e indicações de mudança de direção que mais parecem as 
indicações de um amigo, o nüvi® 3597LMT é o co-piloto com o qual qualquer utilizador sonha. 
As indicação através da navegação ativada por voz, compatível com Bluetooth e Smartphone 
Link oferecem uma condução tranquila, simples e segura. O condutor só tem de falar e o nüvi® 
responde de forma inteligente, sem que para isso o condutor tenha de desviar as mãos do 
volante e a atenção da estrada. Naturalmente também pode navegar utilizando a interface de 
ecrã tátil. O nüvi® 3597LMT apresenta o limite de velocidade, a velocidade atual e a hora 
precisa de chegada e também apresenta avisos relativos a zonas escolares e retrata edifícios e 
terreno em 3-D, para que saiba o que esperar enquanto percorre a paisagem. 
 
Funcionalidades topo de gama 
 
O novo Garmin Real Directions™ guia os condutores de uma forma mais simples e intuitiva, 
fazendo referência a elementos facilmente reconhecíveis, como edifícios, sinais de trânsito, 
semáforos, entre outros pontos de referência. Basta seguir as indicações que têm por base o 
cenário que ele está naturalmente a observar.  O alto nível de precisão do novo Garmin Real 
Directions™ é suportado pelo NAVTEQ® Map. Os pontos de referência selecionados para as 
direções foram rigorosamente analisados para que fossem garantidos alguns requisitos 
importantes como a sua permanência, boa visibilidade e proeminência.  
 
Garmin Real Directions™ com Garmin Real Voice™ 
O nüvi® 3597LMT redefine “indicações de mudança de direção por voz” com o Garmin Real 
Directions, instruções de condução amigáveis fáceis de compreender, utilizando referências 
reconhecíveis, edifícios e sinais luminosos. O condutor não terá de se preocupar mais com a 
leitura dos nomes das ruas. O Garmin Real Voice é uma tecnologia de voz refinada que parece 
mais natural e amigável.  
 
Destaque ainda para outras funcionalidades que o nüvi® 3597LMT inclui, como a Up Ahead, 
que providencia um acesso facilitado a pontos de interesse que estejam próximos, o Garmin 
Express que permite o download gratuito das versões mais recentes do software para os 

                                                 
1 Lifetime Maps permite-lhe receber até 4 atualizações de dados para os mapas por ano, sempre que as 
atualizações forem disponibilizadas no site da Garmin, para um produto Garmin compatível até ao final de vida útil 
desse dispositivo ou enquanto a Garmin receber dados para as atualizações dos mapas a partir dos seus 
fornecedores, prevalecendo o período mais curto. Para aceder à definição de ”vida útil” do produto ou para 
consultar outros termos e condições importantes, visite http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime. 
Não está disponível em todas as áreas. Subscrição necessária. Contacte o seu operador móvel para obter mais 
informações sobre o seu serviço de dados e tarifas de roaming. 
 

http://www.garmin.com/us/maps/us/numaps_lifetime�
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equipamentos nüvi®, e o Garmin Smartphone Link, uma aplicação disponível para os sistemas 
iOS e Android que providencia serviços em tempo real para o PND, através do plano de dados 
do smartphone e da tecnologia Bluetooth.  

 
O design elegante e ultrafino do nüvi® 3597LMT valeu-lhe o Red Dot Award 2013, o que para a 
Garmin vem reforçar a distinção deste dispositivo enquanto o melhor equipamento de PND da 
marca. O portfólio de alta gama da Garmin de equipamentos eletrónicos para veículos 
desenvolvido para a industria automóvel inclui uma completa oferta de infotainment e telemática, 
sistemas, software de navegação, serviços de base de localização e sistemas de navegação 
portáteis integrados. A Garmin tem escritórios dedicados à área automóvel na Europa, nas 
Américas e na Ásia.  
 
Preço e disponibilidade 
O nüvi® 3597LMT Série Premium já se encontra disponível em Portugal a um preço de venda 
ao público recomendado de 319 euros. IVA incluído. 
 
Para mais informação sobre o novo nüvi® 3595LMT, aceda aqui. 
 
Para mais informações 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 a http://www8.garmin.com/company/newsroom/mediagallery/index.jsp?activeBranchI 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 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 
 
Natália Cabrera 
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Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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