
PRESS RELEASE 
 

 

Nesta Páscoa, deixe-se levar pelo 
inovador GPS Montana™ da Garmin 
 

                     
 
- A época da Páscoa marca o início do bom tempo e, com ele, a vontade de sair e 
desfrutar do ar livre, seja dando uma escapada à montanha, fazendo uma viagem 
de carro ou uma viagem de barco. 
 
- O Montana™ é compatível com mapas topográficos, náuticos e de estradas, o 
que lhe confere uma grande versatilidade. 
 
- Esta nova série de GPS portáteis é composta por três modelos, todos eles com 
ecrã tátil rotativo de grandes dimensões e a função de indicações de mudança 
de direção. 
 
Lisboa, 2 de março de 2012 – A Garmin, líder mundial em equipamentos de 
navegação por GPS pelo quarto ano consecutivo*, recomenda a nova série de GPS 
portáteis Montana™ a todos aqueles que queiram aproveitar a Páscoa para começar 
a aproveitar o bom tempo desfrutando do ar livre. E por isso, graças à sua ampla 
compatibilidade cartográfica, estes completos e avançados dispositivos são ideais 
para utilização em montanha, na estrada ou a bordo de uma embarcação. 
 
Pelas suas amplas funcionalidades e inovadoras características, os três modelos da 
série Montana™ são dirigidos aos utilizadores mais exigentes e que gostam de viver 
intensamente e com grande comodidade as suas aventuras outdoor. O seu ecrã tátil 
TFT de grandes dimensões (4’’) e rotativo – para visualização na horizontal e na 
vertical – e a função de receber instruções de mudança de direção – através do 
suporte de automóvel com alta voz – são algumas das características que convertem 
esta série numa das mais completas e vanguardistas da Garmin. 
 
“A época da Páscoa é fantástica para poder aproveitar algum tempo de qualidade em 
família e com amigos e viver novas experiências ao ar livre com a chegada do bom 
tempo. Seja para um passeio de moto4, uma caminhada pela montanha,  um passeio 
de barco ou um visita à família afastada, com o Montana™ pode desfrutar de umas 
mini férias de Páscoa com a tranquilidade de ter um companheiro fiável e seguro como 
este GPS”, explica Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal.   
 
Com um design compacto, robusto e resistente à água, e uma interface muito intuitiva, 
este navegador inclui um altímetro barométrico e bússola eletrónica de três eixos 
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com inclinação compensada, assim como um recetor de alta sensibilidade com 
HotFix™, para localizar a posição de forma rápida e precisa. 
 
Para além destas características, os modelos superiores da série, o Montana™ 650 e 
o Montana™ 650t, contam com câmara digital de 5 megapixéis, que permitem 
georreferenciar as fotografias. O modelo 650t incorpora, adicionalmente, uma 
completa cartografia topográfica de toda a Europa (vetorial a escala de 1:100K). 
 
Estes dispositivos, permitem incorporar com facilidade mapas topográficos, náuticos 
e de estradas, assim como a cartografia de satélite BirdsEye™. Também são 
compatíveis com o software gratuito Custom Maps, para transformar os mapas em 
papel ou eletrónicos em mapas possíveis de descarregar no seu dispositivo. Com o 
Garmin Connect™, o utilizador poderá unir-se a esta comunidade online com mais de 
20 milhões de atividades para partilhar, analisar e armazenar informação, e assim 
explorar novas rotas e partilhar experiências. 
 
Graças ao Montana™, todos os que procuram funcionalidades e com a última 
tecnologia, já não têm desculpa para não aproveitar os dias de Páscoa para se divertir 
ao ar livre com toda a liberdade e segurança. 
 
PVP Montana™ 600: 499 euros (IVA incluído) 
PVP Montana™ 650: 569 euros (IVA incluído) 
PVP Montana™ 650t: 649 euros (IVA incluído) 
 
Fonte: Canalys, estudo de mercado mundial de sistemas de navegação portáteis em todo o ano de 2012, publicado em 
Fevereiro de 2011. 

## 

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: 

Sobre a Garmin 

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. 
 

Ana Franco    
Para mais informações por favor contactar: 

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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