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Garmin presenteia avós no seu Dia Especial 

 
 
 
• Com as sugestões da Garmin pensadas para o momento especial que se 

comemora já no próximo dia 26 de julho, os avós já não vão ter desculpa para 
não partirem à aventura com os seus netos. 
 

• GTU 10, nüvi® 3490LT e o Forerunner® 110 HRM são algumas propostas da 
Garmin que visam animar o dia-a-dia da avó e do avô, ajudando a manter-se em 
forma sem nunca se perder e com total controlo sobre os netos, desfrutando 
ainda de novas formas de diversão em família. 
 

 
 
Lisboa, 25 de julho de 2012 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
apresenta três sugestões originais e úteis que vão fazer as delícias dos avós neste Dia Especial 
que lhes é tão merecido. Para o próximo dia 26 de julho, a Garmin preparou uma combinação 
que reúne desporto e lazer em família, dos 8 aos 80 anos: O GTU 10 (um localizador GPS para 
bens pessoais e/ou pessoas), o nüvi 3490LT (GPS para automóvel) e o Garmin Forerunner® 
110 HRM em rosa e cinza para a avó.  
 
Os avós de hoje em dia são verdadeiras máquinas “todo o terreno”, já educaram os filhos e 
agora os netos e por isso merecem todo o carinho de ambas as gerações. São curiosos e 
tecnológicos com presença nas redes sociais e acesso à Internet 24/7. 
 
Com uma esperança média de vida cada vez maior e com uma panóplia de atividades diárias, 
os avós de hoje – mesmo os reformados –  continuam a ter uma vida muito ativa e cheia de 
tarefas, nomeadamente com os netinhos, crianças que procuram novas e entusiasmantes coisas 
para fazer, sítios para ir e aventuras para viver. E os avós têm de acompanhar esta nova 
geração tecnológica com toda a genica que conseguirem. A Garmin decidiu então dar uma 
preciosa ajuda que os avós gostariam certamente de poder contar para poderem otimizar da 
melhor forma o seu precioso tempo.  
Neste sentido, os equipamentos que a Garmin sugere para este dia muito especial podem 
tornar-se em grandes aliados das suas vidas quotidianas – e até mesmo nos seus melhores 
parceiros, quando se trata de acompanhar os mais novos sempre com total controlo da situação. 
Porque a Garmin acredita que tecnologia e desporto são para todos – dos 8 aos 80 –, pretende 
surpreender com gadgets fáceis de usar e que trarão muita alegria em família. 

 
 
GTU 10:  nunca mais irá perder o rasto a nada 
 
Manter constantemente sob vigia uma criança, um animal ou mesmo um determinado objeto 
nem sempre é fácil. É neste caso que o GTU 10 facilita bastante o trabalho. Este pequeno 
localizador GPS traz agregado um serviço de localização que permite ao utilizador determinar, a 
qualquer altura, o local onde se encontra uma criança, um animal, uma mota ou qualquer outro 
bem. Tudo, de forma simples recorrendo apenas à Internet e à aplicação gratuita Garmin 
Tracker™. 
 
O dispositivo é à prova de água, bastante pequeno e leve, o que facilita a sua colocação em 
qualquer local: numa mochila, na coleira de um animal de estimação ou em qualquer pequeno 
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compartimento. Sempre que pretender saber a localização do item que colocou sob vigia, o 
utilizador terá apenas de visualizar a localização do GTU 10 num mapa, confortavelmente no 
seu computador.   
 
Apesar de extremamente simples de usar, este dispositivo GPS da Garmin oferece uma solução 
de localização extremamente completa, com funcionalidades avançadas. Por exemplo, através 
do computador ou do dispositivo móvel, o utilizador poderá definir até 10 geofences (limites 
virtuais) para o seu dispositivo. Ou seja, poderá definir zonas, devidamente balizadas, 
consideradas como seguras. Sempre que o GTU 10 entrar ou sair de um geofence, o utilizador é 
notificado através de um email ou de uma mensagem de texto. Esta opção é especialmente útil 
para quem pretende manter pessoas ou bens dentro de uma zona de segurança. 
 
Este sistema da Garmin permite também definir sessões de localização continua, que enviam 
relatórios de localização a cada 15 segundos durante um máximo de 5 horas. Esta é também 
uma funcionalidade à medida de quem faz desporto. O GTU 10 permite o envio de convites a 
outras pessoas para que estas possam localizar as atividades* do atleta. Para além de permitir 
que terceiros saibam sempre o paradeiro do desportista, este sistema é perfeito para monitorizar 
corridas ou programas de exercícios. Neste contexto específico, o utilizador pode inclusive 
consultar o historial de localizações por onde o seu GTU 10 passou. 
 
Através do computador, poderá ainda programar horários para o dispositivo se ligar e comunicar 
a sua localização*, receber alertas sempre que uma determinada velocidade* for ultrapassada e 
personalizar as definições do dispositivo para um desempenho otimizado, incluindo alertas de 
bateria fraca e de velocidade.  

 
*Requer plano de serviço Localização Deluxe. 
 
GTU 10 está disponível no mercado a um preço de venda ao público (PVP) recomendado de 
199 euros. IVA incluído. 
 
 
 
nüvi 3490LT: o melhor companheiro de viagem 
 
Independentemente da estrada, do trajeto escolhido ou do local de destino, o nüvi 3490LT é o 
melhor companheiro de viagem de qualquer pessoa. Graças ao Garmin Guidance 3.0, às 
atualizações de trânsito gratuitas e vitalícias, à orientação de faixas de rodagem avançada, entre 
outras funcionalidades, este equipamento coloca ao serviço do utilizador o mais completo 
sistema de navegação disponível. 
 
Extremamente fino e elegante, este novo modelo pode ser controlado por voz, para que o 
condutor nunca tenha de tirar as mãos do volante. O sistema de reconhecimento de voz vai 
ativando as diversas opções à medida que o utilizador vai dizendo o nome dos vários menus. 
Graças à aplicação Garmin Guidance 3.0 poderá pesquisar rapidamente endereços e serviços. 
O utilizador será então guiado até ao seu destino com comandos de voz que anunciam o nome 
das ruas e fornecem indicações de mudança de direção.  
 
O nüvi 3490LMT pode também ajudar a chegar sempre a horas aos compromissos, evitando as 
longas filas de trânsito. Como? Através do sistema de prevenção de trânsito, o Digital 3D Traffic, 
fornece-lhe atualizações a cada 30 segundos (gratuitas) através do sistema de radiodifusão de 
Rádio HD, permitindo a definição de percursos alternativos que evitem congestionamentos.  
 
Para prevenir manobras mais perigosas devido a uma má leitura das indicações apresentada 
pelo sistema GPS, este modelo oferece uma visualização de cruzamentos photoReal™. Na 
prática, quando se aproxima de uma saída ou de um nó de ligação, o nüvi 3490LT introduz o 
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modo de ecrã dividido e apresenta-lhe uma representação realista de cruzamentos na sua rota, 
acompanhada de sinais rodoviários e setas que indicam a faixa de rodagem adequada para a 
navegação. A visualização de cruzamentos Bird's Eye também se encontra incluída para análise 
dos próximos nós de ligação. 
 
Apesar de oferecer um funcional sistema de reconhecimento de voz, todo o controlo poderá 
também ser feito com recurso ao ecrã tátil de 4,3 polegadas, que integra este modelo. O 
equipamento dispõe ainda de uma slot para microSD™ que permite armazenar e utilizar 
mapas cityXplorer™ detalhados ou transferir gratuitamente vozes e veículos personalizados 
através da Garmin Garage. 
 
O pacote comercial inclui um suporte de alimentação que carrega durante a condução e que 
também permite a orientação dupla do dispositivo. O suporte da tecnologia Bluetooth® permite 
que este equipamento funcione como um sistema mãos-livres, facilitando a realização e receção 
de chamadas e mensagens. 
 
O localizador de emergência do nüvi 3490LT, "Onde Estou?", fornece coordenadas com latitude 
e longitude exatas, o endereço e o cruzamento mais próximos, hospitais, esquadras da polícia e 
muito mais. Além disso, os Serviços em Saídas Melhorados indicam-lhe quais os serviços mais 
próximos na autoestrada. 
 
Este modelo da Garmin vem pré-carregado com mapas que apresentam referências e terrenos 
em 3D para o país ou região pretendida, bem como com milhões de pontos de interesse (POIs). 
No entanto, o utilizador poderá também adicionar os seus próprios POIs. Este sistema garante 
atualizações vitalícias de mapas, disponíveis até 4 vezes por ano, sem taxas de subscrição ou 
atualização e sem datas de validade. 
 
Nüvi 3490LT está disponível de imediato a um PVP recomendado de 299 euros com IVA 
incluído. 
 
 
Todos os elementos sempre à mão da avó com o Forerunner® 110 HRM 
 
Incrivelmente simples, este relógio desportivo não requer qualquer configuração para que as 
avós possam começar a treinar com ele na companhia dos seus netinhos, integrando ainda um 
GPS que permite contabilizar dados como a distância, o tempo ou o ritmo. Este último dado em 
particular é apresentado automaticamente sobre uma média calculada tendo por base a volta 
atual (com a função Auto Lap™ ativada). 
 
Além disso, com o monitor de frequência cardíaca é possível obter o número de batimentos 
por minuto tendo em vista uma melhor compreensão da intensidade de cada 
treino/caminhada/passeio e um cálculo correto das calorias queimadas depois de cada sessão. 
Porque as avós gostam de se cuidar e já diz o ditado “velhos são os trapos”. Em combinação 
com a tecnologia First Beat, as avós podem monitorizar os batimentos por minuto e usá-lo para 
calcularem as calorias que são eliminadas durante as sessões. Ficando em forma para 
acompanharem os seus netos por longos anos. 

 
Para os treinos ao ar livre, as avós encontram no Forerunner® 110 HRM a tecnologia de 
precisão por satélite Hotfix®, que capta sinais de uma forma mais rápida para preparar o treino 
em segundos. Este gadget cumpre a norma de impermeabilidade IPX7, resistindo 
perfeitamente à humidade e à chuva. Por isso um passeio à beira mar torna-se uma bela opção. 
 
Ao terminar as suas caminhadas, as avós podem rever todas informações recolhidas 
graças à simplicidade do menu e à nitidez do ecrã do Forerunner® HRM 110. Melhor ainda, 
este dispositivo é capaz de armazenar até 200 horas de treino e 1000 voltas para que seja 

http://www.garmin.com/us/maps/cityxplorer�
http://www8.garmin.com/vehicles�


PRESS RELEASE 
 

 

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

depois possível consultar os dados diretamente no dispositivo, proporcionado um incrível e 
completo guia sobre a evolução das sessões. Será uma diversão em família poder ver a 
evolução das avós graças à companhia dos netos e da Garmin. 
 
Através do software Garmin Connect™, os utilizadores poderão aceder ao site 
http://connect.garmin.com/ para obter informações sobre o tempo, a distância, a velocidade, a 
altitude e a frequência cardíaca. De resto, esta informação pode complementarmente ser vista 
na forma de gráficos, de ilustrações, de relatórios numéricos ou até através de múltiplas 
representações cartográficas como fotos, mapas de elevação ou até mesmo via GoogleTM 
Earth. Neste site os utilizadores dos relógios Forerunner® podem fazer o upload das 
informações recolhidas pelo relógio durante o treino para visualização no computador e onde 
podem também descarregar treinos de outros atletas.   
 
 
Finalmente, mas não menos importante, o Forerunner® 110 HRM apresenta um peso pluma de 
52 gramas e fornece uma autonomia de até oito horas em modo de treino, um valor que se 
multiplica até três semanas quando é utilizado apenas na sua função relógio. 
 
PVR Garmin Forerunner® 110 HRM pérola cinza/rosa para senhora: 229 euros (IVA incluído) 
 
*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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