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NOVOS PRODUTOS E CARACTERÍSTICAS
DEZLcamTM 785 / DEZLTM 780 / 580
Navegador para camiões com planeador de descansos e função de envio e seguimento para
uma comunicação perfeita com a central. Trânsito em direto, notificações inteligentes e rotas
personalizadas para camiões.
Consulte a página  . . . . . . . . . . . . . .  28

zumo® 396 / 346
Novos navegadores para motos de 4,3"compactos e resistentes que permitem traçar rotas
através das melhores curvas, partilhar arquivos GPX sem fios do seu Smartphone e ficar
conectado através da aplicação Smartphone Link. O Wi-Fi® integrado permite atualizações
fáceis de mapas e o Bluetooth® permite controlar a música do seu telefone.
Consulte a página  . . . . . . . . . . . . . .  28

DASH CAMTM 65W
Câmara de condução com um ângulo de visão de 180 graus e vídeo de alta qualidade
para1080p. Vários alertas de condução, colisão frontal, saída de faixa, alerta de arranque,
radares, semáforos e controlo por voz multifunções.
Consulte a página  . . . . . . . . . . . . . .  38

VIRB® 360
Capta vídeo em 5,7K e 360º esférico. Funções específicas incorporadas. Resistente, duradoura,
submersível até 10m, aerodinâmica e pequena. Compatível com tripé de mão e outros suportes.
Incorpora estabilização inteligente, sensores, GPS, WiFi® e G-Metrix™.
Consulte a página  . . . . . . . . . . . . . .  43

FleetTM 770 / 780 / 790
Nova série de tablets para gestão de frotas e telemática. Combina
navegação avant-garde Garmin e a experiência em frotas com a
flexibilidade e possibilidades de um tablet.
Consulte a página  . . . . . . . . . . . . . .  47
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PORQUê GARMIN?
Na Garmin levamos mais de 25 anos a aplicar os nossos conhecimentos em
tecnologia GPS para acompanhá-lo por terra, mar e no ar.
O trabalho em equipa, a vontade de superação e o investimento constante em
inovação foi e será a base para o desenvolvimento da Garmin. Tudo isto tornou
a empresa pioneira em soluções de navegação mundial nos setores automóvel,
marítimo, fitness, outdoor e aviação.
A combinação perfeita entre qualidade, fiabilidade e facilidade de utilização são
a chave dos nossos produtos; e o seu conjunto é essencial para desfrutar da
experiência de navegar, correr ou descobrir novos horizontes.
Queremos que desfrute de cada momento, que o caminho até ao destino
seja uma experiência inesquecível, e é por isso que nos esforçamos em criar
dispositivos mais intuitivos e inovadores desenvolvendo uma gama de produtos
que o acompanharão nas suas viagens pela estrada e farão com que sinta emoção
em cada um dos seus trajetos.
Para nós a segurança dos nossos utilizadores é primordial. Por esta razão, e fruto
do nosso investimento em I+D os novos produtos AUTO oferecem prestações
únicas para a condução. Assim nasce a nova série de GPS para automóvel: DRIVE,
uma revolucionária gama de equipamentos de navegação pensados para fazer as
suas deslocações mais cómodas e seguras, para poder começar a desfrutar da
aventura desde o primeiro momento.
Garmin, criado para o emocionar.
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NA ESTRADA
Na nossa ampla gama de GPS para automóvel, motociclo, camião, caravanas, autocaravanas e frotas, encontrará
a solução que procura para chegar ao seu destino com a última tecnologia de forma fácil, clara e com a máxima
segurança.
Todos eles com atualizações vitalícias de mapas.

Para automóvel – Garmin Drive™
Para motociclo – Serie Zumo®
Para camião – Serie dezl™
Para caravanas e autocaravanas – Serie Camper
Câmaras para veículos – Serie Dash Cam™ | BC™ 30 / 35
Câmaras de ação – Virb® Ultra 30 | Virb® 360
Para frotas – Serie Fleet™
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Legenda de ícones
Ecrã 4,3”

Ecrã 5”

Ecrã 6”

Ecrã 7”

Mapas Europeus

Urgências

4 hs

Função “Encontra o
meu carro”

Manipulável com luvas

MP3

Pesquisa por
pronunciação

Câmara de fotos

Notificações
inteligentes

Alertas de trânsito

Durabilidade

Ida e volta

Visão de bifurcações

SmartPhone Link

Planeamento Itinerários

Navegação real
por voz

1,2,3
Indica as ruas
por nome

Câmara opcional

Facilidade de uso

Localizações próximas

Software para camião

BaseCamp™

Bluetooth ®

Radares

Tecnologia sem fios de
transmissão de dados ANT+

Estanque segundo
especificações IPX7

Admite Cartografia

iPhone®
iPod®

Reconhecimento de voz

Qualidade-preço

iPhone® | iPod®

Pontos de interesse

Alerta de colisão
frontal

Alerta de arranque

Mapas gratuitas

Mapas e
trânsito gratuitos

Garmin Real Vision™

Gravação incorporada

Indicador de via ótima

Zonas a evitar

myTrends

Bússola

Entrada para cartão
de memória

Alertas de condução

Via ativa

Alerta de saida de
faixa

Recetor GPS de
alta sensibilidade

Ecrã multitátil

Acelerómetro

Câmara de segurança

Fiabilidade

Mudanças de velocidade

Estabilizador de imagen

Microfone de
alta sensibilidade

Resistência à água

Transmissão em direto

Rajada

Vídeo HD 4K

Wifi

TripAdvisor

Notificação
de incidentes

Live Track

Ecrã
completo

Travelapse

Software para caravana e
autocaravana

ON

Watch Link

Premium

Envio e seguimento

Foursquare®

Transferência
de rotas GPX
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SOLUÇÕES PARA TODO O TIPO DE VEÍCULOS

SMARTPHONE LINK: O COMPLEMENTO PERFEITO
Smartphone Link é uma aplicação gratuita da Garmin disponível em muitos dos nossos dispositivos (Garmin
DriveSmart™, Garmin DriveAssist™, Zumo 595, série dezl™, Camper 770 e 660), que permite incorporar no seu
equipamento de navegação infinitas possibilidades mediante Bluetooth®3 entre o seu GPS Garmin e um Smartphone
compatível. Permite-lhe a utilização de serviços gratuitos, como por exemplo:
Informações de trânsito
Obtenha a melhor informação de trânsito em tempo
real2. Live Traffic atualiza-se a cada 2 minutos e recebe
mais de 1.000 mensagens em cada ciclo de atualização.
Rápido, preciso e agora gratuito em todos os dispositivos
compatíveis.
Watchlink
Receba alertas de condução no seu pulso ou encontre
o seu destino uma vez tenha estacionado o automóvel.
Também lhe permite encontrar o seu automóvel
estacionado até 24 horas depois de o deixar.
Parking direto
Obtém informação de tendência de estacionamento em
direto e informação de parques de estacionamento no
seu equipamento de navegação.
Tempo
Quer saber que tempo fará no local onde vai? E
previsão para os próximos dias? SmartPhone Link
permite-lhe vê-lo diretamente no seu GPS.
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LiveTrack
Quer dizer aos seus amigos onde está? Com um simples
clique poderá fazê-lo, e poderão segui-lo ao longo do
seu trajeto, nas redes sociais (facebook, twitter, etc) ou
correio eletrónico que defina.
Mapa
Pode pesquisar um ponto de interesse e/ou direção a
partir do mapa do seu smartphone (google maps, etc) e
enviar a localização para o seu GPS Garmin.
Tempo avançado
Receba a informação mais completa sobre o clima de
forma vitalícia por somente 5,99€. A chuva, a neve e
gelo estão codificados por cores para o ajudar a evitar
as más condições na sua condução.
Radares
Informação atualizada de radares fixos, zonas de radares
móveis, radares de pórtico e de semáforo.

FARTO DE TRÂNSITO E dOS RADARES?
A aplicação dará a informação no momento da situação na estrada para o seu GPS poder calcular rotas
alternativas e assim evitar filas. Para além disto, Smartphone Link atualiza constantemente os radares
para o manter informado de todos os novos radares de velocidade, de pórtico e de semáforo.

A solução definitiva para os radares e trânsito em tempo real em três passos simples:

Faça o download para o seu
Emparelhe com o seu
smartphone da aplicação
equipamento Garmin
SmartPhone Link
compatível via Bluetooth®3

Desfrute de informação de
trânsito: PRECISA, RÁPIDA,
GRATUITA E VITALÍCIA.

Descarregue gratuitamente em Google Play ou Apple Store e obtenha de forma fácil mais
informação para as suas viagens!
*Para utilizar a app necessita da versão de software 4.40 ou superior.
Se existirem encargos referentes ao plano de dados móveis do utilizador, os mesmos serão aplicados. Contacte o seu fornecedor de para obter mais informações sobre os dados e preços de roaming do
seu plano de serviços. Pode ser necessária uma subscrição.

UTILIZAR UM GPS PORQUÊ?
VS

GPS GARMIN

smartphone

FACILIDADE DE USO

Botões grandes

Ecrã grande de fácil leitura

Ecrã e botões pequenos

Difícil de ler quando está
fixo no para-brisas

COMODIDADE
TUDO O QUE NECESSITA ESTÁ INCLUÍDO

Mapas gratuitos
vitalícios1

Baseado em satélites não
precisa de cobertura móvel
ou internet
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Trânsito em direto
via Smartphone Link

Acessórios incluídos

REQUER COMPRAS ADICIONAIS

Suportes e carregador não
incluidos

Pode necessitar de dados
móveis

Pode necessitar da compra
de aplicações ou mapas a
bordo

Necessita de espaço de
armazenamento para
mapas no dispositivo

SEGURANÇA E PERCEÇÃO

Alertas de
radares
incluídos

Alertas avançados ao condutor

++++++++++++++++

Alertas de
limites de
velocidade

50
Alertas de limites
de velocidade em
algumas apps

Alertas de
radares nem
sempre incluídos

++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++

50

++++++++++++++++

• SEM ALERTAS AVANÇADOS AO CONDUTOR

Alertas de
colisão frontal
e mudança de
faixa

Alerta de
fadiga

Alertas de
condução e
avisos

Alertas de zonas
escolares

• SEM ASSISTÊNCIA POR CÂMARA

FÁCIL DE GUARDAR OU PARTILHAR

UM DISPOSITIVO QUE PODE SER PARTILHADO COM FACILIDADE

E MUITO MAIS

UM TELEFONE, UM UTILIZADOR

Evite o inesperado utilizando
alertas de condução

série DRIVETM
Garmin Drive™

ALERTAS
DE CONDUÇÃO

INFO DE TRÂNSITO E RADARES
VIA SMARTPHONE LINKTM

MAPAS GRATUITOS
E VITALÍCIOS

GARMIN REAL
DIRECTIONSTM

Garmin Drivesmart™

NOTIFICAÇÕES
INTELIGENTES

GARMIN REAL
DIRECTIONSTM

BLUETOOTH® FUNÇÃO
MÃOS LIVRES

INFO DE TRÂNSITO E RADARES VIA
SMARTPHONE LINKTM

ATUALIZAÇÕES
VIA WIFI®

Garmin Driveassist™

CÂMARA INTEGRADA

INFO DE TRÂNSITO E RADARES VIA
SMARTPHONE LINKTM

ATUALIZAÇÕES
VIA WIFI®

ALERTA DE COLISÃO FRONTAL
E SAÍDA DE FAIXA

NOTIFICAÇÕES
INTELIGENTES

Garmin DriveAssist™ 51
1,2,3

4 hs

ON

iPhone®
iPod®

LM

LMT

NAVEGAÇÃO AVANÇADA COM CÂMARA INTEGRADA PARA
MAXIMIZAR A SUA SEGURANÇA
· Ecrã de vidro de 5” com zoom tátil

· Garmin Real Directions™

· Câmara integrada

· Foursquare®4

· Alertas de condução como curvas perigosas, mudanças de
velocidade, zonas escolares, indicador de fadiga

· Acesso direto a POI

· Radares fixos, radares móveis, radares em semáforos e radares
de pórtico atualizados vía Smartphone link
· Alerta de colisão, alerta de arranque, avisos de saída de faixa
· Bluetooth®3 para função mãos livres
· Notiﬁcações inteligentes (mensagens, emails…)
· Mapas vitalícios
· Trânsito em direto vida Smartphone Link ou trânsito digital
· Garmin Real Vision™. Mostra-lhe a imagem real da via em
que circula quando se aproxima de certos destinos
· Assistente de faixa ativa
· Indicador de faixa por voz
· Reconhecimento por voz

· Compatível com Garmin BC™ 30
· Visão de bifurcações com Bird’s Eye e photoReal
· Visualizador de imagens e fotos gravadas
· Entrada microSD
· Notificação de incidentes
· TripAdvisor
· WiFi para atualizações de mapas e de software
· Informação de estacionamento
· WatchLink: Receba alertas no seu relógio e indicações por
bússola até ao destino uma vez estacionado
· LiveTrack: mostra aos seus amigos onde está, em cada
momento

· Função próximos lugares
· Função ponto de passagem
· Função onde estou?
Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Garmin DriveAssist 51 Toda a Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01682-12

Garmin DriveAssist 51 Toda a Europa LMT-D, GPS
ref. 010-01682-13

A caixa contém: Garmin DriveAssist, suporte de ventosa reversível, cabo de alimentação para veículos, cabo USB, cartão microSD™, manual de início rápido (Inclui
antena de trânsito para modelos LMT-D).
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Garmin DriveSmart™ 51/61

4 hs

1,2,3

iPhone®
iPod®

LM

LMT

DriveSmartTM 51

DriveSmartTM 61

GPS COM NOVAS PRESTAÇÕES DE CONECTIVIDADE WIFI E
INFORMAÇÕES EM DIRETO
· DriveSmart 51: 5" e orientação dupla

· Função onde estou?

· DriveSmart 61: 6,95"ecrã completo de alta resolução

· Garmin Real Directions™

· Ecrã de vidro luminoso com ecrã tátil

· Foursquare®4

· Alertas de condução como curvas perigosas, mudanças de
velocidade, zonas escolares, indicador de fadiga

· Acesso direto a POI

· Radares fixos, radares móveis, radares em semáforos e radares
de pórtico
· Bluetooth®3 para função mãos livres
· Notiﬁcações inteligentes (mensagens, emails…)
· Mapas vitalícios
· Trânsito em direto vida Smartphone Link ou trânsito digital
· Assistente de faixa ativa

· Compatível com Garmin BC™ 30
· Visão de bifurcações com Bird’s Eye e photoReal
· Entrada microSD
· LiveTrack: mostra aos seus amigos onde está, em cada
momento
· Evitar zona meio ambiente
· TripAdvisor
· WiFi para atualizações de mapas e de software

· Indicador de faixa por voz
· Reconhecimento por voz (Em modelos EU)
· Função próximos lugares

· Informação de estacionamento
· Atualização radares fixos via Garmin Express
· WatchLink: Receba alertas no seu relógio e indicações por
bússola até ao destino uma vez estacionado

· Função ponto de passagem

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Garmin DriveSmart 51
Toda a Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01680-12

Garmin DriveSmart 51
Europa Ocidental LMT-S, GPS
ref. 010-01680-2B

Garmin DriveSmart 61
Toda a Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01681-12

Garmin DriveSmart 61
Europa Ocidental LMT-S, GPS
ref. 010-01681-2B

Garmin DriveSmart 51
Toda a Europa LMT-D, GPS
ref. 010-01680-13

Garmin DriveSmart 51
Sul da Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01680-2G

Garmin DriveSmart 61
Toda a Europa LMT-D, GPS
ref. 010-01681-13

Garmin DriveSmart 61
Sul da Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01681-2G

A caixa contém: Garmin DriveSmart, suporte de ventosa para veículos, cabo de alimentação para veículos, cabo USB, manual de início rápido (Inclui antena de trânsito para
modelos LMT-D)

Garmin Drive™

1,2,3
4 hs

LM

LMT

ALERTAS DE CONDUÇÃO AVANÇADOS E LIGAÇÃO
BLUETOOTH® PARA FACILITAR O SEU TRAJETO
· Ecrã resistente de 5” e 6”

· Possibilidade de rotas alternativas

· Alertas de condução como curvas perigosas, mudanças de
velocidade, zonas escolares, indicador de fadiga.

· Entrada microSD

· Radares fixos, radares móveis, radares em semáforos e radares
de pórtico

· Novo software

· Mapas vitalícios

· Evitar zonas meio ambiente
· TripAdvisor
· Bluetooth®

· Indicador de faixa
· Pesquisa por pronunciação

· Informação de trânsito em direto via Smartphone Link

· Função ponto de passagem

· Radares fixos, radares móveis, radares em semáforos ecom
actualizações gratuitas ao longo da vida através do Garmin
Express e Smartphone Link

· Função onde estou?

· Informação de estacionamento

· Função próximos lugares

· Garmin Real Directions

™

· Foursquare

®4

· Acesso direto a POI
· Compatível com Garmin BC™ 30

· WatchLink: Receba alertas no seu relógio e indicações por
bússola até ao destino uma vez estacionado
· LiveTrack: mostra aos seus amigos onde está, em cada
momento

· Visão de bifurcações
Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Garmin Drive 51 Toda a Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01678-12

Garmin Drive 51 Sul da Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01678-2G

Garmin Drive 61 Europa Ocidental LMT-S, GPS
ref. 010-01679-2B

Garmin Drive 51 Europa Ocidental LMT-S, GPS
ref. 010-01678-2B

Garmin Drive 61 Toda a Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01679-12

Garmin Drive 61 Sul da Europa LMT-S, GPS
ref. 010-01679-2G

A caixa contém: Garmin Drive, suporte de ventosa para veículos, cabo de alimentação para veículos, cabo USB, manual de início rápido
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GARMIN DRIVE™ 51/61
Tamanho do ecrã
Tipo de ecrã

5” o 6”

5” ou 6.95” ecrã completo

5”

Zoom Tátil - ecrã de vidro

Zoom Tátil - ecrã de vidro

•
•

NOVO! Atualização de Radares gratuitas
via Garmin Express

•

5” unicamente

Tráfego digital vitalício (modelos LMT-D)
NOVO! Parking em direto
Mapas gratuitos vitalícios

1

2

NOVO! TripAdvisor ®
Pontos de interesse de viagem
Alertas de condução
Lugares próximos
Planeador de rotas
Foursquare®
Garmin Real DirectionsTM
Visão de bifurcações
Indicador de faixa

GARMIN DRIVEASSIST™ 51

Resistivo

NOVO! Info de trânsito via Smartphone
LinkTM (modelos LMT-S)

Orientação dupla

GARMIN DRIVESMART™ 51/61

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TM
Bird´s eye e PhotoReal

Bird´s eye e PhotoRealTM

Indicador de faixa ativa por voz

Indicador de faixa ativa por voz

Notificações intelgentes 3

•
•
•

•
•
•

NOVO! Wi-Fi ®
incorporado para atualizações

•

•

•
•

•
•
•
•

NOVO! Live Track
Permite partilhar a localização

Compatível com câmara Garmin TM 30

•
•

Função mãos-livres3
Reconhecimento de voz (modelos EU)
NOVO! Notificações de incidentes
Câmara incorporada
Alertas de condução a partir da câmara:
alerta de colisão frontal, saída de faixa
e muito mais

•

Suporte magnético
Desenho elegante

TODOS OS
MODELOS
INCLUEM:

ALERTAS DE CONDUÇÃO

INFO DE TRÂNSITO

MAPAS GRATUITOS
VITALÍCIOS

PARKING EM DIRETO

Passagem de animais, passagens
de nível, limite de velocidade,
indicador de fadiga e muito mais

1- Para receber serviços e notificações inteligentes no equipamento de navegação é necessário descarregar a app. gratuita Smartphone Link. Em caso de encargos extra no seu tarifário, os mesmos serão aplicados. Contacte com o seu fornecedor de
serviços para mais informações sobre tarifários e roaming. É necessário um smartphone compatível com Bluetooth (vendido em separado). 2- Os mapas vitalícios permitem-lhe receber atualizações de mapas quando os mesmos estiverem
disponíveis no website da Garmin para um produto Garmin compatível durante a vida útil do produto enquanto a Garmin receber dados de mapas de um fornecedor, o que finalizar primeiro. Para ver o significado de "vida útil" do produto e outros
termos e condições importantes, visite www.garmin.pt 3- É necessário smartphone compatível coim tecnologia Bluetooth® (vendido em separado).
©2017 TripAdvisor LLC. Todos os direitos reservados. Foursquare® e os logótipos de Foursquare® são marcas comerciais registadas de Foursquare Labs, Inc. A marca e o logótipo Bluetooth® são propriedade de Bluetooth SIG, Inc., e a sua utilização
pela Garmin está sob licença. A marca e o logótipo de Wi Fi® são uma marca registada de Wi-Fi Alliance Corporation.

M04-ES268-00

GARMIN.PT
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sÉrie zumo®

Zūmo® 595 LM

1,2,3
4 hs

iPhone
iPod®

®

LM

LMT

GPS PREMIUM PARA DESFRUTAR DAS SUAS ROTAS
· Ecrã de 5” com orientação dupla

· Indicador combustível

· Design robusto

· Indicador de faixa por voz ativa

· Resistente à água (IPX7)

· Função “Onde Estou?”

· Boa legibilidade com luz solar

· Função ida e volta

· Alertas de condução

· Perfil de elevação

· Transferência de faixas

· Garmin Adventurous Routing™

· Radares fixos, radares móveis, radares em semáforos e radares
de section4 com atualizações de radar gratuitas com

· Visor de bifurcações

Smartphone Link
· Bluetooth®3 para função mãos-livres (compatibilidade de
capacete ou interfone)

· Visualizar e partilhar tracks
· Historial de serviço
· Manipulável com luvas
· Acesso direto a POI

· Bluetooth® para indicações (compatibilidade de capacete)

· Pontos de interesse para motociclistas

· Mapas para a vida

· Foursquare®4

· Compatível com o Garmin Smarphone Link2 para:
· Notificações inteligentes
· Tráfego ao vivo (atualizado a cada minuto)
· Previsão do tempo

· Garmin Real Directions™
· Reprodutor MP3/Smartphone
· Spotify

· Câmeras de segurança e radares

· Compatível com sensores TPMS (sensores para monitorização
da pressão de pneus)

· Locais usando o Foursquare®

· Compatível com as câmaras VIRB®

· LiveTrack-Live Tracking: mostre aos seus amigos onde você
está a cada momento

· Bússola

· Terreno 3D

· Entrada microSD

· Trackback, retorne ao ponto de partida sem ter que voltar para
criar a rota

· Montagem para automóvel.

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Zūmo® 595 LM, EU
ref. 010-01603-10
A caixa contém: Zūmo® 595, pack de bateria, montagem para moto e suporte com ventosa para veículo, cabo de alimentação para moto e para automóvel, montagem
para automóvel, cabo USB e guia de início rápido.
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Zūmo® 396/346 LMT-S

1,2,3

4 hs

iPhone®
iPod®

LM

SEGURANÇA E NAVEGAÇÃO PARA A SUA MOTA
· Ecrã resistente de 4,3”
· Design desportivo, resistente e robusto

· Trackback®, volta ao ponto de início sem necessidade de voltar
a criar rota

· Resistente à água (IPX7)

· Indicador combustível

· Maior legibilidade com luz solar

· Indicador de faixa

· Alertas de condução

· Função onde estou?

· Wi-Fi incorporado para atualizações fáceis

· Função ida e volta

· Qualificações TripAdvisor

· Perfil de elevação

®

®

· Notificação de incidentes

· Garmin Adventurous Routing™

· Compatível com Smarphone Link2 da Garmin para:

· Visor de cruzes

1

· Partilhar rotas facilmente (arquivos GPX) através de Smartphone
· Notificações inteligentes
· Trânsito em direto (atualiza-se a cada minuto)
· Previsão meteorológica
· Câmaras de segurança e radares
· Locais mediante Foursquare®
· LiveTrack- Seguimento em direto: mostre aos seus amigos onde está em cada
momento

· Radares fixos, radares móveis, radares em semáforos e radares
de pórtico4 com atualizações de radares gratuitas via
Smartphone Link

· Visualizar e partilhar tracks
· Historial de serviço
· Manipulável com luvas
· Acesso direto a POI
· Pontos de interesse para motoristas
· Foursquare®4
· Garmin Real Directions™
· Reprodutor MP3/Smartphone

· Bluetooth®3 para função mãos livres (compatibilidade com
capacete ou intercomunicador)

· Bússola

· Bluetooth para indicações (necessita compatibilidade com o capacete)

· Entrada microSD

®

· Montagem para automóvel (soó modelo 396 LMT- S)

· Mapas vitalícios
Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Zūmo® 396 LMT, EU
ref. 010-02019-10

Zūmo® 346 LMT-S, EU
ref. 010-02019-11

A caixa contém: Zūmo®396, uporte e componentes de montagem para motociclo,
cabo de alimentação para motociclo, kit de soporte para automóvel, cabo USB,
manual de inicio rápido.

A caixa contém: Zūmo® 346, suporte e componentes de montagem para
motociclo, cabo de alimentação para motociclo, cabo USB, manual de inicio
rápido.
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ZUMO 396 LMT-S

zUMO 346 LMT-S

zUMO 595LM

Europa completa

Europa occidental

Europa completa

4.3“ Resistivo
480 x 272

4.3" Resistivo
480 x 272

5.0” Transfletivo
800 x 480

Wi-Fi integrado para atualizações fáceis

•

•

®

TripAdvisor Classificações

•

•

Notificação de incidente

•

•

Partilhar rotas (arquivos GPX) através do Smartphone Link

•

•

Notificações inteligentes

•

•

•

Rotas Garmin Adventurous Routing™

•

•

•

Alertas para o motorista (curvas fechadas, etc.)

•

•

•

Câmaras / radares de semáforo

•

•

•

•

•

•

Compatível com música e multimídia

•

•

•

Trânsito ao vivo

•

•

•

Tempo (clima)

•

•

•

Monitorização ao vivo (LiveTrack)

•

•

•

Lugares próximos com sinais de trânsito

•

•

•

Registo de revisões

•

•

•

POIs específicos para motocicletas

•

•

•

Indicações Garmin Real Directions™

•

•

•

Orientação de faixa ativa por voz

•

•

•

Compatível com o aplicativo Smartphone Link

•

•

•

Kit de montagem para carro

•

COMPARATIVO
Cobertura do mapa
Ecrã

Chamadas com viva-voz Bluetooth

®

•
•

Tela de orientação dupla
Informações de elevação

•

•

PhotoReal, Lane Indicator e TracBack®

•

•

•
•
•
•
•

Compatível com sensor de pressão de pneu TPMS
Compatível com a câmara de ação VIRB®
Terreno 3D

•

Alto-falante para indicações

•

• (com suporte de auto)

Controlo de pressão dos pneus

Bolsa de transporte

Kit de suporte para carro

Kit de suporte para guiador

Controle facilmente a pressão dos pneus a partir
do ecrã do seu zūmo ; até 4 sensores num sistema. Só para válvulas de metal.

Para 346 e 595.

Kit para montar o zūmo no pára-brisas
do automóvel. Inclui um suporte de ventosa
âncora e cabo de alimentação para o automóvel.
(incluído no zūmo396 LMT-S)

Instale seu dispositivo de motocicleta
compatível praticamente em qualquer lugar
com o kit Montagem (incluído em todos os
zumos).
Para mais informação, visite Garmin.pt

1. Para receber notificações deve descarregar a aplicação Smartphone Link. Em caso de encargos extra no seu tarifário de dados, estes serão aplicados. Contacte o seu fornecedor de serviços de dados para
obter mais informação sobre o seu plano de dados e roaming. Requer um smartphone compatível. Vendido em separado. Para chamadas e reprodução de música necessita de capacete compatível com Bluetooth® e auriculares para telefones inteligentes. Vendido em separado. Não está desenhado para utilização em automóveis. 2. SPL disponível gratuitamente em Apple App Store ou Google Play. As características
de Smartphone Link dependem do pais, região ou sistema operativo. Algumas características não estão disponíveis em todos os países. Para mais informação visite: www.garmin.pt 3. Controlo de música e
material multimédia disponível com iPhone® 4S ou superior e iPod touch® segunda geração ou superior. 4. Os alertas de radares e semáforos com câmara não estão disponíveis em todas as regiões. 5. A marca
e logótipo Bluetooth® são propriedade da SIG Inc. Toda a utilização pela Garmin está autorizada. Outras marcas e nomes são dos seus respetivos proprietários. 6. Não destinado para utilização em automóvel.
Foursquare® e os logótipos de Foursquare® são marcas comerciais registadas de Foursquare Labs, Inc.
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Série dezl™

dēzlCam™ 785
LMT

EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO PARA CAMIÕES E AUTOCARROS
COM CÂMARA INCORPORADA
· Navegação premium em ecrã multitátil de 7”
· Perfil de camião, autocarro e automóvel
· Sistema operativo Android™
· Compatível com aplicações APK
· Câmara dashCam 1080P, 90º diagonal
· Permite ver e partilhar sequências de vídeo com a aplicação
grattuita Garmin VIRB
· Deteção automática de incidentes
· Suporte magnético alimentado para uma montagem mais rápida
· 2 entradas para cartões microSD™ para armazenamento e
gravação de vídeo

· Função de envio e seguimento para remetentes e condutores. Permite enviar
novas direções da central ao equipamento de navegação e ao mesmo tempo,
a central pode efetuar o seguimento do envio.

· Radares fixos, zonas de radares móveis, radares em semáforos e
de pórtico com atualizações de radar gratuitas com Smartphone Link
· Indicação de fixas ativas com instruções por voz
· Comando de voz
· Visor de bifurcações PhotoReal™
· Bluetooth®3 para chamadas mãos livres e ligação SmartPhone
Link (é necessário smartphone com Bluetooth® versão 4.0)
· Atualizações de mapas1 gratuitos vitalícios
· Informação de trânsito gratuita vitalícia2

· Planeador de rotas.

· Garmin Real Directions™

· Planeador de descansos simples

· Compatibilidade com câmara traseira BC™ 35 vía Wi-Fi.

· WiFi® incorporado para atualizações de mapas e software

· Compatível ao mesmo tempo com cabos FMI

· Classificações TripAdvisor®

· Alertas de zonas escolares

· Compatível com a app Smartphone Link™ para serviços em direto:

· Compatível com cabos FMI

· Notificações inteligentes
· Trânsito em direto
· Previsão meteorológica
· Câmaras de segurança e radares
· Lugares mediante Foursquare®

· Indica as ruas por nome
· Configurador de tipo de camião ou autocarro; altura, largura,
cumprimento,eso, materiais perigosos

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
de-zl™Cam 785 LMT-D
COD. 010-01856-10
Cartografia da Europa completa
A caixa contém: Dispositivo GPS, suporte magnético com alimentação e com ventosa para o veículo, cartões microSD™ para a gravação de vídeo, cabo USB e guia de
início rápido
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dēzl™ 780
LMT

EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO PREMIUM PARA
CAMIÕES E AUTOCARROS
· Navegação premium em ecrã multitátil de 7”

· Comando de voz

· Perfil de camião, autocarro e automóvel

· Visor de bifurcações PhotoReal™

· Sistema operativo Android™
· Compatível com aplicações APK

· Bluetooth®3 para chamadas mãos livres e ligação SmartPhone
Link (é necessário smartphone com Bluetooth® versão 4.0)

· Suporte magnético alimentado para uma montagem mais rápida

· Atualizações de mapas1 gratuitos vitalícios

· Entrada para cartões microSD™ para armazenamento

- Informação de trânsito gratuita vitalícia2

· Planeador de rotas.

- Garmin Real Directions™

· Planeador de descansos simples

- Compatibilidade com câmara traseira BC™ 35 vía Wi-Fi.

· WiFi® incorporado para atualizações de mapas e software

- Compatível ao mesmo tempo com cabos FMI

· Classificações TripAdvisor®

- Alertas de zonas escolares

· Compatível com a app Smartphone Link™ para serviços em
direto:

- Compatível com cabos FMI

· Notificações inteligentes
· Trânsito em direto
· Previsão meteorológica
· Câmaras de segurança e radares
· Lugares mediante Foursquare®
· Função de envio e seguimento para remetentes e condutores. Permite
enviarnovas direções da central ao equipamento de navegação e ao mesmo
tempo, a central pode efetuar o seguimento do envio.

- Indica as ruas por nome
- Configurador de tipo de camião ou autocarro; altura, largura,
cumprimento, peso, materiais perigosos

- Radares fixos, zonas de radares móveis, radares em semáforos e
de pórtico
· Indicação de fixas ativas com instruções por voz
Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
de-zl™ 780 LMT-D
COD. 010-01855-10
Cartografía da Europa completa
A caixa contém: Dispositivo GPS, suporte magnético com alimentação e com ventosa para o veículo, recetor de trânsito vitalício com cabo de alimentação de veículo,
cabo USB e guia de início rápido.

dēzl™ 580
LMT

EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO PARA CAMIÃO
· Assistente de faixa ativa com instruções de voz

· Navegação inteligente em ecrã de vidro de 5 "
· Atualizações de mapas e informações de trânsito 3D gratuitas e
vitalícias via SmartPhone Link

· Reconhecimento de voz

· Planeador de rota levando em conta as horas de condução,

· Alertas de trânsito de voz

1

2

· Visão de bifircações PhotoReal™ e Birds Eye

pausas obrigatórias, informações de lugares próximos e sugestões

· Compatível com ecoRoute ™

específico para camiões

· Compatível com FMI

· Função de Envio e Seguimento para remetentes e condutores. Permite
enviar novos endereços da central para o navegador e para o mesmo
tempo, a planta pode rastrear a remessa.

· Indica as ruas pelo nome

· WiFi embutido para atualizações de mapa e software

· Planeador de rota.

· Pontuações do Tripadvisor de pontos de interesse

· Compatibilidade com a câmara traseira BC™ 30

· Bluetooth®3 para chamadas em modo mãos-livres e notificações
inteligentes (mensagens de texto e lembretes de calendário)

· Ótimo suporte anti-vibração

· Função Onde estou?

· Perfil de autocarro disponível

· Configurador de tipo de camião; altura, largura, comprimento,
peso, materiais perigosos

· Entrada para cartão MicroSD™

· Restrições para camião na estrada

· Atualização de radar livre: Radares fixos, zonas de radar móveis,
radares de semáforo e pórtico

· Pontos de interesse para camiões

· Indicação de faixas
Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
de-zl™ 580LMT-D
COD. 010-01858-13
Cartografia de Europa completa
A caixa contém: Dispositivo GPS, suporte de ventosa para veículo, suporte aparafusável, cabo de alimentação para veículos, cabo USB e manual de início rápido.
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de-zl™ 580 LMT-D

COMPARATIVO
Tamanho da ecrã
Mapas
Mapas2 e trânsito vitalício
Perfil de camião, autocarro e carro

de-zl™ 780 LMT-d de-zlCam™ 785LMT-d

5.0"

7.0"

7.0"

Europa

Europa

Europa

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

BC 30

BC 35

BC 35

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo AndroidTM
Compatível com aplicações APK
Câmara integrada
Deteção automática de incidentes
Suporte magnético
Câmara traseira compatível
Wi-Fi® para atualizações fáceis
Trânsito vitalício via DAB ou SmartphoneLink
Serviços ao vivo via SmartphoneLink5
Envio e monitorização
Chamadas com viva-voz Bluetooth®1
Planeador de pausas
Rotas personalizadas para camiões de acordo com tamanho e peso
4

Alertas para motoristas de camiões e autocarros
Pontos de interesse específicos
Avisos de rota (curvas acentuadas, limites de peso, zonas
escolares, etc.)
Navegação ativada por voz
Bluetooth® mãos-livres
Notificações inteligentes
TripAdvisor ® Classificações
Pontos de interesse Foursequare ®
Mostra a velocidade atual e o limite de velocidade
Avisos sobre as condições da estrada
Garmin Photo Real™, Bird’s Eye, indicador de faixa e Garmin Real
Directions™
Histórico de serviço
Planeador de rota

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

BC™ 30 (CÂMARA TRASEIRA SEM
FIOS)
Visualize facilmente os veículos, peões e
outras obstruções que se encontram atrás do
seu camião ao fazer marcha-atrás.

BOLSA UNIVERSAL
Proteção total para o seu dispositivo com esta
elegante bolsa de transporte. A espuma e o
tecido protegem de arranhões. Com fecho zip.

MULTICARREGADOR DE ALTA
VELOCIDADE

SUPORTE ANTIDESLIZANTE
PORTÁTIL

Adicione duas ligações USB ao adaptador de
12V do seu veículo para carregar ou proporcionaralimentação a vários dispositivos ao
mesmo tempo.

Mantenha o seu dispositivo no sítio com este
suporte.
Para mais informações visite Garmin.pt

1. Requer um smartphone com Bluetooth® (vendido em separado) . 2. Lifetime Maps dá-lhe direito a receber atualizações de mapas sempre e quando Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu
dispositivo Garmin, ou enquanto a Garmin receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, o que ocorrer primeiro. Não é transferível para outro dispositivo Garmin. Para obter informação sobre todos
os termos e condições, visite Garmin.pt. Pode ser necessária memória adicional para futuras atualizações de mapas (vendido em separado). 3. A subscrição de informação de trânsito vitalício engloba a
totalidade da vida útil do recetor de trânsito da Garmin e o tempo em que a Garmin receber dados de trânsito do seu fornecedor de informações de trânsito, o que finalizar primeiro. A “vida útil” do recetor
de trânsito é o período durante o qual o recetor (a) tem a capacidade técnica necessária para utilizar o serviço de dados de trânsito atual e (b) é capaz de funcionar conforme o esperado sem reparações
importantes. A informação de trânsito não está disponível em todas as áreas. 4. Não disponível em todas as áreas. Introduzir as características do perfil do veículo não garante que as mesmas se tenham
em conta em todas as sugestões de rotas. Siga sempre os sinais de trânsito e tenha em conta as condições da estrada. 5. Se existirem encargos no plano de dados de utilizador os mesmos serão aplicados.
Contacte o seu fornecedor de serviços de dados para obter mais informação sobre o seu plano de dados e roaming. Pode ser necessária uma subscrição.
Em algumas jurisdições pode ser considerada uma invasão dos direitos de privacidade tirar ou mostrar publicamente fotografias ou vídeos de pessoas ou seus veículos com este produto. É da su responsabilidade conhecer e cumprir com todas as leis e direitos relativos a privacidade na sua jurisdição.
A marca e o logótipo Bluetooth são propriedade de Bluetooth SIG, Inc., e a sua utilização pela Garmin está sob licença. Foursquare® e os logótipos de Foursquare® são marcas comerciais registadas de
Foursquare Labs, Inc.
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CAMPER

Camper 770 LMT-D

LMT

GPS DE ECRÃ COMPLETO E COM INFORMAÇÕES ESPEcÍFICAS DE
CAMPISMO PARA CARAVANAS E AUTOCARAVANAS
· Ecrã completo de vidro de 6,95”

· Entrada de cartões microSD

· Configurador do tipo de caravana e autocaravana (altura,
largura, cumprimento, peso)

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos
com atualizações de radar gratuitas com Smartphone Link

· Perfil de altimetria

· Indicação de faixa ativa com indicações por voz

· Atualizações de mapas gratuitos vitalícios1

· Reconhecimento de voz

· Trânsito vitalício2 via SmartPhone Link

· Visão de Bifurcações (PhotoRealTM e Bird’s Eye)

· Estacionamento em direto via Smartphone Link

· Indica as ruas pelo seu nome

· WiFI para atualizações de mapa e software

· Função onde estou?

· LiveTrack

· Planificador de rotas

· Diretórios de acampamento ACSI, NKC, MHF e TripAdvisor

· Câmara traseira BC™ 30 opcional

· Restrições para caravanas e autocaravanas na estrada

· Alertas personalizáveis (risco de desprendimento, ventos laterais,
ruas estreitas, curvas e terreno com grandes inclinações e ramos
salientes)

· Pontos de interesse para caravanas e autocaravanas
· Bluetooth®3 para mãos livres e compatibilidade SmartPhone Link

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Camper 770 LMT-D
ref. 010-01768-01

Camper 770 LMT-D + BC 30 (inclui câmara traseira)
ref. 010-01768-03

A caixa contém: Camper 770, suporte de ventosa para veículos, cabo de alimentação para veículos, cabo USB, manual de início rápido, inclui antena de trânsito para
LMT-D.
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Camper 660 LMT-D

LMT

DESFRUTE DA SUA VIAGEM EM CARAVANA OU AUTOCARAVANA
· Navegação inteligente em ecrã de 6”

· Função Onde estou?

· Perfil de elevação

· Planificador de itinerários

· Atualizações gratuitas e vitalícias de mapas

· Câmara traseira opcional (BCTM 30, vendida em separado)

· Atualização gratuita e vitalícia2 de trânsito 3D

· Suporte anti-vibrações

· Bluetooth para mãos livres e compatibilidade

· Restrições no caminho para caravanas e autocaravanas

· SmartPhone Link

· Pontos de interesse para caravanas e autocaravanas

1

®3

· Entrada para cartão microSD

TM

· Radares fixos, zonas de radares móveis e radares em semáforos
· Indicação de faixa ativa com instruções por voz
· Reconhecimento de voz
· Configurador do tipo de caravana e autocaravana (altura,
largura, comprimento, peso)

· Alertas personalizados (risco de desprendimento, ventos
laterais, estradas estreitas, curvas e estradas inclinadas, ramos)
· Diretório específico para campistas, caravanistas e
autocaravanistas
· Trânsito vitalício2 via SmartPhone Link

· Visão de Bifurcações (PhotoRealTM e Bird's Eye)
· Alertas de trânsito por voz
· Indica as ruas pelo seu nome

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Camper 660LMT-D
COD. 010-01535-01
Cartografia de Europa completa

Camper 660LMT-D + BCTM 30
COD. 010-01535-02
Cartografia de Europa completa

A caixa contém: Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo de
alimentação com receptor de trânsito vitalício integrado, cabo USB, guia de
início rápido.

A caixa contém: Dispositivo GPS, suporte com ventosa para o veículo, cabo
de alimentação/antena, cabo USB, manual de início rápido e câmara de
marcha-atrás sem fios BCTM 30.
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DescubrA

MAIs.
COMPARATIVo
Mapas
Tamanho do ecrã
Tipo de ecrã
Resolução

CamperTM 770

CamperTM 660

Europa 45

Europa 45

6.96”

6”

Capacitivo – sem bordas

Capacitivo

1024 x 600

800 x 480

Rotas personalizadas para autocaravanas1

•

•

Limites de velocidade para caravanas

•

•

Perfil de elevação

•

•

Planificador de rotas fáceis

•

•

Compatível com câmara traseira sem fios BCTM 30

•

•

Trânsito em direto2

•

•

Mapas vitalícios3

•

•

Navegação ativada por voz

•

•

Chamadas mãos livres Bluetooth®4

•

•

Indicações de faixa ativa

•

•

Visualização de bifurcações com imagem realista

•

•

Visualização de bifurcações por Bird’s Eye

•

•

Compatível com Smartphone Link4

•

•

Servições de lugares próximos

•

•

Alertas ao condutor

•

•

Advertência de fadiga

•

•

Garmin Real Directions

•

•

Garmin Real Voice TM

•

•

Diretório específico para campismo

•

•

Diretório ACSI

•

•

TM

Diretório Motorhome facts (MHF)

NOVO!

Diretório NKC

NOVO!

Avaliação TripAdvisor®

NOVO!

Atrações sugeridas

NOVO!

Notificações inteligentes2

NOVO!

LiveTrack

NOVO!

Atualizações por WiFi®

NOVO!

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

BC™ 30 (CÂMARA TRASEIRA
SEM FIOS)
Visualize facilmente os veículos, peões e
outras obstruções que se encontram atrás do
seu camião ao fazer marcha-atrás.

BOLSA UNIVERSAL
Proteção total para o seu dispositivo com esta
elegante bolsa de transporte. A espuma e o
tecido protegem de arranhões. Com fecho zip.

MULTICARREGADOR DE ALTA
VELOCIDADE

SUPORTE ANTIDESLIZANTE
PORTÁTIL

Adicione duas ligações USB ao adaptador de
12V do seu veículo para carregar ou proporcionar alimentação a vários dispositivos ao
mesmo tempo.

Mantenha o seu dispositivo no sítio com este
suporte.
Para mais informações visite Garmin.pt

1.Não disponível em todas as áreas. A introdução das características do perfil da autocaravana ou reboque não garantem que se tenha em conta todas a sugestões de rotas. Siga sempre os sinais de circulação e tenha em
conta as condições da estrada. 2. Para receber serviços em direto e notificações inteligentes no seu equipamento de navegação, deve descarregar a aplicação gratuita Smartphone Link. Se existirem encargos no plano de
dados de utilizador os mesmos serão aplicados. Contacte o seu fornecedor de serviços de dados para obter mais informação sobre o seu plano de dados e roaming. Pode ser necessária uma subscrição. Requer um smartphone compatível com Bluetooth (vendido em separado). 3. Lifetime Maps dá-lhe direito a receber atualizações de mapas sempre e quando Garmin disponha delas, durante a vida útil do seu dispositivo Garmin, ou enquanto
a Garmin receber dados de mapas de um terceiro fornecedor, o que ocorrer primeiro. Para o significado de “vida útil” do produto e outros termos e condições importantes por favor visite Garmin.pt para mais detalhes. 4.
Requer um smartphone com Bluetooth® (vendido em separado).
©2017 TripAdvisor LLC. Todos os direitos reservados. A marca e o logótipo de Wi Fi® são uma marca registada de Wi-Fi Alliance Corporation. A marca e o logótipo Bluetooth são propriedade de Bluetooth SIG, Inc., e a sua
utilização pela Garmin está sob licença.
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câmAras para VEÍCULOS

ON

Dash Cam™ 45/55/65

CÂMARAS DE CONDUÇÃO
· Câmara de fotos com ecrã de 2”.

· Modo estacionamento

· Fácil extração e possibilidade para efetuar fotografias

· Compatível com Virb Mobile para ver e partilhar os seus vídeos

· Sensor de deteção de incidentes (G-Sensor). Quando se deteta
um incidente, como uma travagem brusca ou uma colisão, a
sua câmara guarda a gravação atual, assim como a anterior e a
seguinte, permitindo guardar um registo completo do evento
· Entrada microSD™ classe 10 de até 64GB

DashCamTM 45:
· 2,1MP
· Vídeo 1080p, 720p

· Possibilidade de reproduzir vídeos e fotos diretamente no ecrã
· Alertas de colisão frontal
· Alertas de radares
· Alertas de saída de faixa
· Informação GPS. Todas as gravações incluem a hora e a
localização para que saiba exatamente onde e quando ocorreu
tudo
· Travelapse
· Alerta de arranque
· WiFi

DashCamTM 55:
·3.7MP
·Vídeo 1440p, 1080p, 720p
· Controlo por voz
DashCamTM 65:
· Campo de visión de 180°
· Vídeo 1080p, 720p
· 2,1MP
· Controlo por voz

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Garmin Dash Cam 45
ref. 010-01750-01

Garmin Dash Cam 55
ref. 010-01750-11

A caixa contém: Garmin Dash Cam, suporte magnético de perfil baixo, cabo de alimentação para veículo, cabo USB, cartão microSD™, manual de início rápido
Aviso Legal
5 (i) Proíbe-se expressamente ao proprietário do dispositivo a sua utilização ou utilização das imagens ou filmes gravados pelo dispositivo para qualquer utilização que não seja para utilização doméstica (a
utilização para fins relacionados com a cobertura do seguro está proibida), (ii) Proíbe-se expressamente o proprietário do dispositivo revelar ou difundir qualquer imagem ou gravação efetuada pelo dispositivo,
através da Internet ou de qualquer forma pública, (iii) O dispositivo deve ser colocado no seu automóvel de tal forma que limite a possibilidade da gravação de imagens de um ser humano de forma a permitir a
sua identificação e, se se gravou, toda a pessoa deve ser anonimizada antes de revelar estas imagens a terceiros.
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BC™ 30/35

BCTM 30

BCTM 35

Câmara de segurança traseira sem fios
· Ligação sem fios para comunicação com o dispositivo GPS
compatível

· Resolução de 640 x 220

· Compatível com modelos de 4,3”, 5”, 6” e 7”

· Mude entre o modo de câmara e de navegação com apenas o
apertar de um botão, ou se a alimentação da câmara está
ligada às luzes de marcha atrás, o equipamento de navegação
mostrará a imagem da câmara automaticamente ao efetuar
marcha atrás. (e voltará ao modo navegação ao começar a
andar em frente).

· Alcance sem fios de 13,7 metros
· Ângulo de visão de 120º
· Compatível com a utilização de até 4 câmaras BC™ 30 ligadas
ao mesmo dispositivo GPS

· Impermeabilidade iP67

· 15 frames por segundo

Câmara de segurança traseira sem fios BC35
· Conexão sem fio para comunicação com o dispositivo GPS
compatível
· Compatível com navegadores fleet™ e dezl™
· Campo de visão de 160 °
· Transmitir imagens da câmera até 13 metros de distância (o
intervalo varia dependendo da instalação)
· Projetado para suportar diferentes situações climáticas.
· Classificação de água IPX7

· Se a câmara estiver ligada às luzes de marcha atrás, o
o navegador exibirá a imagem da câmera automaticamente em
para reverter (e retornar ao modo de navegação ao alternar
marcha em frente)
· Compatível com o uso de até 4 câmeras BC™ 35 conectadas
ao mesmo dispositivo GPS
· A conexão Wi-Fi permite visualizar a câmera traseira enquanto
o dispo sitivo transmite dados via FMI

Modelos disponíveis e conteúdo do caixa
BC 30 Câmera traseira sem fio COD. 010-12242-00
Câmara traseira sem fios compatível com a série Drive™ | de-zl™ 580 | Camper

Câmera traseira sem fio BC 35 COD. 010-01991-00
Câmara sem fios traseira compatível com de-zl™ 780 | de-zlCam™ 785 |
fleet™ 770 | fleet™ 780 | fleet™ 790
A caixa contém: câmera BC 35 com suporte de montagem, transmissor sem fio com cabo de alimentação, cabo de alimentação para o veículo, hardware,
documentação

CâMARAS de ação

Virb® Ultra 30

REVIVA AS SUAS EXPERIÊNCIAS EM 4K
· Ecrã de 1,75" tátil dentro e fora da carcaça
· Resistente à água até 40m com carcaça
· Vídeo HD a 4k/30fps e 1080/120fps
· Controlo por voz (só inglês)

· A caixa contém: Virb Ultra 30 carcaça submergível, bateria,
cabo carregador/dados, suportes adesivos planos e curvos,
adaptadores de montagem, parafusos curtos e largos, allen,
documentação. não inclui cartão SD. Requer SD de classe 10
ou UHS-1. Ver compatibilidade na internet.

· Início de vídeo com um toque. Grava inclusive com a câmara
apagada

· Bluetooth® Smart para ligar o seu Smartphone

· Permite tirar fotografias enquanto se está a gravar um vídeo

· Wi-Fi®

· Câmara lenta (720p/240fps)

· Disparo noturno

· G-Metrix. GPS de alta sensibilidade de 10hz para geolocalizar
as suas fotografias e gravar os tracks em cada vídeo

· Modo expansivo

· Altímetro e bússola
· Acelerómetro e giroscópio
· Rajada de até 60fps em 8MP ou 30fps em 12MP
· Time Lapse e Travel Lapse
· Estabilizador de imagem de 3 eixos
· Streaming em direto no YouTube® (só dispositivos
· Apple® compatível

· Bluetooth® Áudio para gravar som de microfones sem fios

· Microfone de ata sensibilidade
· Compatível com Virb mobile
· Compatível com sensores ANT+: pulsímetro, sensor de
velocidade/cadência, temperatura, vector..)
· Controlo remoto através de dispositivo móvel (VirbR Mobile) e
dispositivos Garmin compatíveis (ex: zumo 345/395/595,
fenix3...)
· Virb Edit para ver e editar os seus vídeos
· Autonomia de 2 horas a 1080/30fps

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Virb® Ultra 30.
COD: 010-01529-04
A caixa contém: Virb Ultra 30 carcaça submergível, bateria, cabo carregador/dados, suportes adesivos planos e curvos, adaptadores de montagem, parafusos curtos
e largos, allen, documentação. não inclui cartão SD. Requer SD de classe 10 ou UHS-1. Ver compatibilidade na internet.
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Virb® 360

1h

TODAS AS SUAS EXPERIÊNCIAS PARA RECORDAR EM 360º
· Resolução de vídeo até 5,7K/30fps em imagens separadas e
4K/30fps com stitching (união das imagens) na câmara
· Resistente à água até 10 m.

· Wi-Fi®
· Cartão microSD de até 128GB; UHS-I, classe U3 ou superior
(vendido por separado).

· Quatro microfones incorporados para gravar o áudio de forma
espacial em 360º.

· Reprodução imediata com óculos de RV.

· Controlo por voz.

· Compatível com sensores ANT+: pulsímetro,
sensor de velocidade/cadência, temperatura,
vector..).

· Início de vídeo com um toque. Grava inclusive com a câmara
apagada.
· Vídeo: 3840x2130p/30fps. Foto: 5760x2880p.
· Câmara lenta (2560x1440p/60fps) e Time Lapse.
· G-Metrix. GPS de alta sensibilidade GLONASS de 10Hz para
geolocalizar tracks e gravar os seus vídeos ou fotos.
· Barómetro, acelerómetro, giroscópio e bússola.
· Três modos de estabilização com 4k: Estabilizador, bloqueado,
seguimento.
· Ângulo de visão de 360 graus, vertical e horizontal.
· Compatível com trípodes standard e suportes de ação.

· Compatível com Virb® Mobile

· Controlo remoto através de dispositivo móvel
(Virb® Mobile) e dispositivos Garmin compatíveis.
· Virb Edit para ver e editar os seus vídeos.
· Bateria de Lítio recarregável com 65 minutos de
autonomia.
· Modo HYPERFRAME Director: Edição de vídeos HD 1080p em
16x9, permite rodar o foco da câmara, mover o zoom e assim
mostrar ângulos amplos como efeito planeta.
· RAW Stitching en VIRB Edit.

· Visualização em tempo real 360 com VIRB Mobile App (só
IOS).
· Bluetooth® Smart para ligar ao seu Smartphone
· Bluetooth® Áudio para gravar som de microfones sem fios.
Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Virb® 360.
COD: 010-01743-05
A caixa contém: Virb® Ultra 360, bateria de iões de lítio, cabo carregador/dados, suporte de ventosa para trípode (1/4”-20), suporte de ventosa para câmaras de
ação trípode, trípode que se converte em suporte de mão, adaptadores de montagem, documentação. Cartão microSD® não incluído. Consulte Garmin.com/virbcards
para obter informação sobre compatibilidade.
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A SUA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE FROTAS

Porquê utilizar as soluções de gestão de frotas Garmin?
Gestão de frotas
A Garmin oferece dispositivos portáteis que oferecem navegação profissional, permitem mensagens bidirecionais e
despacho de trabalho. O objetivo é fornecer uma solução avançada adaptada a cada utilizador. Para isso, a Garmin
fleet oferece a possibilidade de combinar aplicações de terceiros ou desenvolvimento personalizado. O conjunto de
API Garmin permite uma integração perfeita entre as aplicações de fornecedores de soluções e a navegação Garmin.
Dependendo do modelo, inclusive se dispõe da gestão de câmeras DashCamTM integradas, bem como funções centradas
no comportamento do condutor.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Navegação, rotas específicas para camiões e funções para evitar tráfego
Despacho e programação de trabalhos
Segurança do condutor e eficiência de combustível
Gestão de folha de horas
Rastreio de frotas e gestão de relatórios
Comunicação
Melhora a produtividade da frota com uma melhor integração

OR

fleet 770 / 780
TM

Cabo FMI

Garmin PND

Business Partner
Transponder

Mobile Network

fleet 790
TM

Garmin PND

Mobile Network

Business Partner App

Business Partner App

fleet™ 770/780/790
LM

LMT

combina navegação E experiÊncia eM fRotas
· Software aberto E escalável
· Hardware de classe industrial otimizado
· Navegação APIs 2.0 E APPs de gestão de frotas
· Wi-Fi®, Bluetooth® y NFC
· Compatível com tarjetas SIM (fleetTM 790)
· Câmara de duplo uso incorporada (fleetTM 780/790)
· Ecrã tátil capacitivo de 7’’
· Suporte magnético alimentado
· 2 GB RAM y 16 GB NAND (fleet)
· 2.0 USB de tipo A (modo huésped)
· Alta-voz de alta potência de 2.5 W
· Bateria interna de 2200 mAh
· Sensores G de 3 eixos e giroscópio
· Entrada microSD™ de uso general (outra adicional solo para la

Entrada
de vídeo

Suporte
Magnético

Leitor de
cartões

· Conector de áudio de 3.5 mm
· Open OS –Personaliza frotas com aplicações empresariais
Compatíveis com Android™ 6.0
· Navegação de camiões, baseada no perfil do camião
· Trânsito vitalício (através de FMI o GTM cable)
· Compatível com FMI 3.6 (versão mais recente)
· Deteção de impactos incorporada
· Navegação de camiões, rotas para camiões baseadas no perfil
individual do camião
· POIs específicos para camião
· Alertas para camião, sugestões e restrições

Leitor código
de barras

Impressora

Saída de
áudio

Mini USB

Modelos disponíveis e conteúdo da caixa
Garmin fleetTM 770 - Tablet
ref. 010-01762-01

Garmin fleetTM 780 - Tablet com DashCamTM
ref. 010-01763-01

Garmin fleetTM 790 - Tablet com Open-SIM DashCamTM integrada
ref. 010-01764-01

Suporte de ventosa, Suporte magnético, Cabo de alimentação de frotas (790) Cartão SDHC dedicado para a gravação da DashCamTM (780 y 790)

TM
fleet
770/780/790
Garmin
DriveLuxe™ 51

SÉrie FleeT

tm

Novo tablet para gestão de frotas e telemática. Combina navegação
vanguardista da Garmin e experiência de frota com a flexibilidade e
possibilidades de um tablet.
Cumpre com os objetivos de eficiência e serviço de atenção ao
cliente do seu negócio com o Garmin Fleet™ 770, 780 ou 790,
a nossa solução para mercados de serviços locais e frotas de
camiões de longa distância. Combinando a experiência dos nossos
melhores navegadores no setor de navegação coma transparência
e flexibilidade do Android ™.
ABERTO E ESCALÁVEL
A plataforma aberta FleetTM SDK permite aos nossos
colaboradores de telemática e aos seus clientes personalizar
o FleetTM 700 series com a sua própria aplicação empresarial
baseado em dispositivos Android ™ e integrar o FleetTM
perfeitamente no ecossistema de trabalho da empresa.
Potencie a sua plaicação móvel com tudo o que precisa
para fazer o trabalho de forma eficiente e eficaz. FleetTM
1.0 (funcionalidade principal para frotas 6x0) FleetTM 2.0
(navegação, câmara de comportamento do condutor)
compatível com a API Garmin SDK.
GESTÃO DE FROTA
A série FleetTM 700 oferece APIs de navegação e aplicações de
gestão de frotas integrado que facilita o desenvolvimento de
soluções completas. As unidades também são compatíveis
com os cabos e funções FMI.
OPEN SIM (FleetTM 790)
Compatível com 3G, o FleetTM 790 foi desenhado para
trabalhar em qualquer lugar onde as suas atividades
empresariais o levarem, seja dentro ou fora do veículo. A
conectividade móvel incorporada proporciona uma ligação
à internet que com largura de banda extra para enviar
vídeo, aceder a aplicações na núvem e evitar necessitar de
computador, tablet ou dispositivo móvel.

FUNÇÃO

FEITO SOB MEDIDA
A série FleetTM 700 dispõe de hardware de classe industrial
otimizado especificamente para camiões de viagens longas.
Está testado nos testes de queda MIL-STD-810,que consistem
num teste de queda para cada lado, lado e canto de uma
altura de 1,2 m. O suporte magnético ajuda a poder levar a
unidade de frota consigo, facilmente.
WI-FI®, BLUETOOTH® e NFCWi-Fi
Para ligação com a internet, atualizações de mapas e
conectividade com periféricos de terceiros, incluindo câmeras,
carregamento, câmeras de visão lateral ou mesmo câmeras
focadas no condutor.
CÂMARA DE DUPLA UTILIZAÇÃO
A câmara integrada do Dash é a sua testemunha na estrada,
bem como a sua câmera e vídeo no campo. Se a série FleetTM
700 está no suporte de alimentação, a câmera funcionará
como uma câmera de tablier full-HD com foco fixo. Ao
removê-lo do suporte, a câmera será otimizada para uso de
foto ou câmera de vídeo. (Disponível para o FleetTM 780 e
FleetTM 790).

FleetTM 770

FleetTM 780

FleetTM 790

•

•

NFC

•

•

•

BT 1.2/BLE

•

•

•

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi e 3G

•

•

•

Dashcam incorporada

Conectividade de rede
Suporte magnético com mini USB e USB do tipo A

•

Sim aberto 3G
Câmara de dupla utilização
Ecrã tátil capacitivo de 7"
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•

•

•

•

•

Mapas gratuitos durante a vida útil do seu GPS
Ao escolher os GPS Garmin®, terá todas as atualizações de mapa1 GRÁTIS durante a vida útil do equipamento de
navegação. Todos têm a carcaterística LM (Lifetime Maps: atualizações de mapas gratuitas e vitalícias). Certifique-se
de ter o seu equipamento sempre atualizado com os últimos mapas, pontos de interesse e informações de navegação
disponíveis no mercado. Os produtos LMT (Lifetime Maps and Traffic) da Garmin® também oferecem atualizações de
transito2 gratuitas, durante a vida útil do seu GPS.
A Here® traz ao mercado várias atualizações por ano para que seus utilizadores possam navegar com os mapas mais
recentes. Com os equipamento de navegação Garmin® poupará por não ter de pagar as atualizações de mapas.

Porquê um dispositivo Garmin® LM ou LMT?
· Reduz o stress, graças ao guia de bifurcações que permite navegar facilmente, mesmo através das bifurcações mais complicadas
· Conduza com confiança, as constantes atualizações de mapas garantem o melhor desempenho do seu GPS·
· As estradas mudam constantemente (na Europa, 1,1 milhão de quilómetros de estradas são modificados ou
adicionadostodos os anos) e a Garmin® facilita regularmente as versões mais recentes dos mapas disponíveis.
Nota: As atualizações de mapas dos dispositivos LM / LMT oferecem apenas a mesma cobertura original do equipamento.

Simplicidade na transferência do serviço
Registe o equipamento em www.garmin.pt com o seu nome de utilizador e senha. Indique um email de referência.
Vamos notificá-lo por e-mail quando houver novos mapas e atualizações de trânsito.
Poderá descarregá-lo gratuitamente.

1. O Lifetime Maps dá-lhe o direito de receber atualizações de mapas, sempre e quando as mesmas
estiveram disponíveis no website da Garmin, para um produto Garmin compatível, durante a vida útil
do seu equipamento Garmin ou enquanto a Garmin continue a receber dados de mapas de um terceiro
fornecedor, o que ocorrer primeiro. Para o significado de “vida útil” de um produto e de outros termos e
condições importantes, queira visitar a pág. http://www.
garmin.com/en-US/legal/lmdisclaimer.
2. A subscrição de informações de tránsito vitalício abrange toda a vida útil do receptor de trânsito Garmin
ou todo o tempo durante o qual a Garmin receba dados de trânsito do seu fornecedor de informações de
trânsito, o que ocorrer primeiro. A "vida útil" do receptor de tráfego é o período durante o qual o receptor
tem as capacidades técnicas necessárias para utilizar o serviço de dados de trânsito
atual e (b) é capaz de funcionar como esperado sem grandes reparações. A informação de trânsito não
está disponível em todas as áreas. O trânsito digital não está disponível em todos os países oucidades. Em

Espanha e Portugal, ainda não foi implementado.
3. Requer um smartphone com tecnologia Bluetooth® (vendido separadamente). A marca e o logotipo
Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth® SIG Inc. e o seu uso pela Garmin está sob licença.
4. A marca e o logotipo do Foursquare® são de propriedade da Foursquare Labs, Inc. e seu uso pela
Garmin está sob licença.
5. (i) Proíbe-se expressamente ao proprietário do equipamento, o uso de imagens ou gravações efetuadas
pelo equipamento para fins que não sejam domésticos (o uso com fins relacionados com a cobertura
do seguro está proibido), (ii) Proíbe-se expressamente o proprietário do equipamento de revelar ou difundirqualquer imagem ou gravação efetuada pelo equipamento através da internet ou qualquer outra
maneira pública, (iii) o equipamento deve ser colocado na sua viatura de maneira a limitar a possibilidade
de identificação de um ser humano quando o mesmo fica gravado nas imagens e caso seja gravado e
identificável, todas as pessoas devem ser anonimadas antes de revelar estas imagens a terceiros.
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Acessórios
v

Foto

Referencia

EAN

Descrição

Suportes

Drive™
51

010-11983-00

753759998875

Braço ventosa +
suporte para 5"

•

010-11983-04

753759115753

Braço ventosa
grande + suporte
para 6"

•

010-11932-02

753759998264

Braço ventosa +
suporte para 7"

010-12464-00

Braço ventosa +
753759158026 suporte para Dezl
560LMT

010-12110-01

753759121587

61

DriveSmart™ DriveAssist™
51

61

51

Zūmo®
346 LMT-S

396
LMT-S

Camper
595
LM

660

770

•

•

•

•

dēzl™
780

580

dash Cam™
dezl
Cam785

•

•

•

•

010-12771-00

Suporte
magnético com
ventoso

•

•

010-12742-00

Kit de montagem
para
automóvel

•

•

010-11654-07

Kit de montagem
do guiador
compatível com
zumo

•

•

•

•

Montagem no
guiador zūmo®

•

•

•

•

Montagem do
guiador do
Zūmo®

010-10962-10

•

•

•

753759119096

•

•

•

010-12110-00

•

•

Suporte
magnético com
ventosa e porta
entrada de video

Suporteventosa
zūmo®

•

•

010-12771-01

753759989637

55

•

Suporte com
parafusos para
tablier

010-11843-02

45

010-11843-00

Cabo modo
753759989613 estacionamento
DashCam

010-12530-03

753759182267

010-12530-00

753759182243

010-10747-00

753759057848

Braço ventosa
(substituição)

010-11932-01

753759996277

Braço ventosa
6 e 7” (sem
suporte)

010-10747-02

753759057862

Braço adesivo
para tablier

•

•

010-11952-00

753759003548

Suporte de
ventilador

•

•

010-10908-00

753759067304

Suporte
antideslizante

•

•

•

•

010-11280-00

753759085704

Suporte
antideslizante
(bolsa de areia)

•

•

•

010-10646-02

753759143930

Pack de dois
discos adesivos
(peq./gran.)

•

•

•

•

•

•

•

•

Suporte
magnético
DashCam

Suportes - extras
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sem a funcionalidade
da câmara

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acessórios
v

Foto

Referencia

EAN

Descrição

Bolsas

Drive™ DriveSmart™ DriveAssist™
51

61

51

61

51

•

•

•

•

Zūmo®
346
LMT-S

396
LMT-S

Camper
595
LM

010-12101-00

753759115760

Bolsa de
transporte
universal de
5" e 6"

•

010-12101-00

753759981617

Bolsa de
transporte
universal de 5"

•

010-12101-01

753759115777

Bolsa de
transporte
universal de
5" e 6"

•

010-12100-00

753759118945

Bolsa de
transporte
zūmo® 5"

010-11270-00

753759085483

Bolsa Universal
Genérica

010-11917-00

753759995027

Bolsa de
viagem 7"

010-11685-02

753759136239

Kit de viagem
de 5,0"

010-10683-05

753759103477

Cartão
microSD™
de 4 GB com
adaptador SD™

•

•

•

010-10683-06

753759115784

Cartão
microSD™
de 8 GB com
adaptador SD™

•

•

•

010-12110-03

753759125318

Bateria para
zūmo®590

•

Capa para
bateria zūmo®

•

•

•

•

660

770

dēzl™
780

•

•

•

•

580

dash Cam™
dezl
Cam785

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Outros

010-12110-05

•

•

•

•

•

•

•

010-12110-04

753759129545

Capa protetora
para montagem
zūmo®

•

010-11843-03

753759989644

Kit de capa de
borracha

•

010-11997-00

753759106782

Sistema de
monitorização
de pressão dos
pneus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

010-12043-10

753759112493

Cabo de
extensão para
BCTM 30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

45

55

Acessórios
v

Foto

Referencia

EAN

Descrição

Cabos

Drive™

DriveSmart™ DriveAssist™ DriveLuxe™

Zūmo®

51

61

51

61

51

51

345
LM

010-11838-00

753759989392

Cabo de
alimentação
para automóvel

•

•

•

•

•

•

•

010-10723-17

753759111540

Carregador alta
velocidade

•

•

•

•

•

•

•

010-01009-05

753759978976

Carregador/
Solo Solo
recetor de
trânsito GTM 70 LMT/D LMT/D
digital

•

•

•

010-11478-05

753759103729

Cabo adaptador
de CA

•

•

•

•

•

•

•

010-10723-01

753759052973

Cabo mini USB

•

•

•

•

•

•

•

010-12110-02

753759121594

Cabo de
alimentação
para automóvel
zūmo® 595

395
LM

•

•

Camper

dēzl™

595
LM

660

770

770

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

570

•

dash Cam™
dezl
Cam

45

55

•

•

•

•

•

•

•

Acessórios Virb
v
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Referencia

EAN

Descrição

VIRB Ultra 30

Ultra

010-12256-02
010-12256-03

753759133276

Suporte para tubo grosso

•

•

753759133283

Suporte para tubo estreito

•

•

010-12256-04

753759133290

Correia de montagem no capacete com ventilação

•

•

010-12256-05

753759133306

Correia de montagem na cabeça

•

•

010-12256-06

753759133313

Arnês

•

•

010-12256-08

753759133337

Correia de pulso

•

•

010-12256-09

753759133344

Suporte de ventosa para automóvel

•

•

010-12256-12

753759138332

Suporte para desportos aquático

•

•

010-12256-22

753759138431

Suporte combinado para ciclismo

•

•

010-12256-23

753759142452

Filtro para mergulho

•

010-12256-27

753759144616

Kit de suportes giratórios

•

010-12389-15

753759161057

Bateria adicional

•

010-12389-08

753759152550

Suporte flutuador salva-vidas

•

010-12389-12

753759152598

Bolsa e lente protetora

•

010-12389-07

753759152543

Pack Anti-embaciamento

•

010-12389-00

753759152475

Carcaça aquática adicional

•

010-12521-10

753759184100

Recambio de batería recargable VIRB 360

•

010-12521-11

753759184117

Cargador dual de baterías

•

010-12521-01

753759184063

Soporte para trípode con alimentación

•

010-12521-20

753759184124

Kit lentes de recambio

•

010-12521-00

753759184056

Soportes de recambio

•

010-12521-03

753759184087

Soporte náutico alimentado

•

010-12521-02

753759184070

Trípode de mano

•

•

•

tabelas comparativas

Mapa

Características físicas e performance

Tabela
Comparativa
Dimensões unidade (Alt x Larg x Prof)

zūmo® 595LM

zūmo®
346LMT-S

zūmo®
396LMT-S

dēzl™ 580 LMT

dēzl™ 780
LMT-D

dēzlCam™ 785
LMT-D

Camper 660
LMT-D

Camper 770
LMT-D

010-01603-10

010-02019-10

010-02019-11

010-01858-13

010-01855-10

010-01856-10

010-01535-01

010-01768-01

149 x 97 x 33

125 x 86 x 25

125 x 86 x 25

151 x93 x 24

199 x 122 x 24

199 x 122 x 24

168 x 94x 19

173x99x19

Tamanho ecrã

"5.0"" (12.7 cm)
Transflective "

"4.3"" (10.92 cm)
Resistive"

"4.3"" (10.92 cm)
Resistive"

5" (12,7 cm)

7" (17,6 cm)

7” (17,6 cm)

6" (15,4 cm)

6.95" (17,7cm)

Resolução do ecrã

WVGA 800 x 480

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480x272

WQVGA 1.024x600

WQVGA 1.024x600

WQVGA 800x480

WQVGA 1024x600

Peso
Autonomia até 4 hora
microSD
USB mciro

374,5 g

241 g

241 g

438g

437g

437g

257,3 g

243g

hasta 4 horas

hasta 4 horas

hasta 4 horas

45-50min

1h

1h

1h

1h

•

•

•

•

•

•

•

•

micro USB

micro USB

micro USB

micro USB

micro USB

micro USB

micro USB

micro USB

Cartografia pré-instalada

EU

EU

WE

EU

EU

EU

EU

EU

Mapas vitalícios

•

•

•

•

•

•

•

•

Alertas de condução

•

•

•

•

•

•

•

•

Trânsito via SmartphoneLink

•

•

•

•

•

•

Trânsito em direto

•

•

•

Trânsito digital

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Indica as ruas pelo seu nome

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de faixa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de faixa ativa
Indicador de limite de velocidade

•

•

•

•

•

•

•

•

Radares

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações PhotoReal™

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações Bird's Eye

•

Rotas Alternativas

Prestações

•

Reconhecimento de voz

"•
via Bluetooth® HFP 1.6"

Bluetooth® mãos livres

•

•

Bluetooth® Smartphone Link

•

•

Notificações inteligentes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Reprodutor MP4

•

•

Visão de imagens/ vídeos

•

•

•

•

•

•

•

•

Media Player (Video Player)
Garmin Real Directions™
Controlo por comandos de voz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Câmara integrada
Garmin Indicação de faixa

•

•

•

•

Alertas de saída de faixa

•

Compatível com FMI
Suporte magnético
Orientação dupla

•

Específico Moto

Camião e Caravana

Compatível com BC 35
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•
•

Alertas de colisão frontal

•

•

•

•

•

•

•

•

Compatível com BC 30

•

Evitar zonas meio ambiente

•

•

•

Perfil camião

•

•

•

Pontos de interesse para camião,
caravana e autocaravana

•

•

•

Caravana e
autocaravana

Caravana e
autocaravana

Perfil camião: peso bruto, largura, nº de
reboques…

•

•

•

Caravana e
autocaravana

Caravana e
autocaravana

Peso veículo recreativo

•

•

•

Perfil automóvel

•

•

•

•

•

Alertas de fronteiras

•

•

•

Historial de serviço

•

•

•

Trackback

•

•

•

Bússola

•

•

•

Compatibilidade TPMS

•

•

•

Omitir Waypoints
Compatibilidade Virb®

•

Resistência à água IPX

•

Vista 3-D

•

Mapa

Características físicas e performance

Tabela
Comparativa

DriveAssistTM LMT-S

DriveTM LMT-S
SE
010-01678-2G

51
WE
010-01678-2B

EU
010-01678-12

SE
010-01679-2G

61
WE
010-01679-2B

EU
010-01679-12

EU
010-01682-12

EU LMT-D
010-01682-13

Dimensões unidade (Alt x Larg
x Prof)

14.0 x 8.4 x 2.0

14.0 x 8.4 x 2.0

14.0 x 8.4 x 2.0

17 x 9.4 x 2.1

17 x 9.4 x 2.1

17 x 9.4 x 2.1

14,0 x 8,4 x 2,1

14,0 x 8,4 x 2,1

Tamanho ecrã

5.0” / 12.7 cm

5.0” / 12.7 cm

5.0” / 12.7 cm

6.1” / 15.4 cm

6.1” / 15.4 cm

6.1” / 15.4 cm

5.0” / 12.7 cm

5.0” / 12.7 cm

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

WVGA 800 x 480

WVGA 800 x 480

WVGA 800 x 480

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

171 gr

171 gr

171 gr

241 gr

241 gr

241 gr

191 gr

191 gr
hasta media hora

Resolução do ecrã
Peso
Autonomia

61

hasta 1 hora

hasta 1 hora

hasta 1 hora

hasta 1 hora

hasta 1 hora

hasta 1 hora

hasta media hora

microSD

•

•

•

•

•

•

•

•

USB

•

•

•

•

•

•

•

•

Cartografia pré-instalada

SE

WE

EU

SE

WE

EU

EU

EU LMT-D

Mapas vitalícios

•

•

•

•

•

•

•

•

Alertas de condução

•

•

•

•

•

•

•

•

Trânsito via SmartphoneLink

•

•

•

•

•

•

•

Garmin Real Directions™

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de faixa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de faixa ativa

•

Indicador de limite de velocidade

•

•

•

•

•

•

•

•

Radares actualizables de por vida

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações PhotoReal™
Visão de bifurcações Bird's Eye
Rotas Alternativas

Prestações

•
•

Trânsito digital

•

•

•

Reconhecimento de voz
Bluetooth® mãos livres

•

•

Notificações inteligentes

•

•

Visão de imagens/ vídeos

•

•

Garmin Indicação de faixa

•

•

Alertas de colisão frontal

•

•

Alertas de saída de faixa

•

•

Compatível com FMI

•

•

•

•

Smartphone Link

•

•

•

•

•

•

Reproductor MP4
Media Player (Video Player)

Suporte magnético
Orientação dupla

•

•

•

•

•

•

Evitar zonas meio ambiente

•

•

•

•

•

•

DriveSmartTM LMT-S
51

61

WE
010-01680-2B

EU
010-01680-12

EU LMT-D
010-01680-13

SE
010-01681-2G

WE
010-01681-2B

EU
010-01681-12

EU LMT-D
010-01681-13

14,0 x 8,4 x 2,1

14,0 x 8,4 x 2,1

14,0 x 8,4 x 2,1

14,0 x 8,4 x 2,1

17.3 x 9.9 x 1.9

17.3 x 9.9 x 1.9

17.3 x 9.9 x 1.9

17.3 x 9.9 x 1.9

5.0” / 12.7 cm

5.0” / 12.7 cm

5.0” / 12.7 cm

5.0” / 12.7 cm

6.95” / 17.7 cm

6.95” / 17.7 cm

6.95” / 17.7 cm

6.95” / 17.7 cm

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

WQVGA 480 x 272

WSVGA 1024 x 600

WSVGA 1024 x 600

WSVGA 1024 x 600

WSVGA 1024 x 600

174 gr

174 gr

174 gr

174 g

243 gr

243 gr

243 gr

243 gr

Até 1 hora

Até 1 hora

Até 1 hora

Até 1 hora

Até 1 hora

Até 1 hora

Até 1 hora

Até 1 hora

•

•

•

•

•

•

•

•

Características físicas e performance

SE
010-01680-2G

Dimensões unidade (Alt x Larg x Prof)

USB

•

•

•

•

•

•

•

•

Mapa

Tabela
Comparativa

Cartografia pré-instalada

SE

WE

EU

EU LMT-D

SE

WE

EU

EU LMT-D

Tamanho ecrã
Resolução do ecrã
Peso
Autonomia
microSD

Mapas vitalícios

•

•

•

•

•

•

•

•

Alertas de condução

•

•

•

•

•

•

•

•

Trânsito via SmartphoneLink

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prestações

Trânsito digital

•

Garmin Real Directions

•

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de faixa

•

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de faixa ativa

•

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de limite de velocidade

•

•

•

•

•

•

•

•

Radares

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações PhotoReal™

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de bifurcações Bird's Eye

•

•

•

•

•

•

•

•

Rotas Alternativas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Reconhecimento de voz

•

•

Bluetooth® mãos livres

•

•

•

•

•

•

•

•

Smartphone Link

•

•

•

•

•

•

•

•

Notificações inteligentes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Orientação dupla

•

•

•

•

Evitar zonas meio ambiente

•

•

•

•

•

•

•

•

Visão de imagens/ vídeos
Reproductor MP4
Media Player (Video Player)
Garmin Indicação de faixa
Alertas de colisão frontal
Alertas de saída de faixa
Compatível com FMI
Suporte magnético
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Glossário AUTO
1,2,3

Facilidade de uso
O seu destino em apenas 3 simples passos.
Fiabilidad
O Hot fix™ proporciona maior rapidez no
posicionamento do seu GPS.
Entrada para cartão de memória
As entradas para microSD™ permitem ampliar a
memória e os mapas do seu GPS.
Mudanças de Velocidadeç
Os dispositivos Garmin avisam-no das zonas
onde há mudanças de limites de velocidade.
Urgências
Os serviços de emergência mais próximos com a
opção “Onde estou?”
SmartPhone Link
Equipamento compatível com Smartphone
Link.
Notificações Inteligentes
Com a ligação Bluetooth® e Smartphone Link as
suas notificações (SMS, emails,...) aparecem no
ecrã do seu equipamento de navegação.
LiveTrack
Partilhe a sua rota em direto com os seus amigos e/ou familiares.
Notificação de incidentes
Se se vir envolvido em algum incidente, o
equipamento de navegação envia uma mensagem
de texto ao seu contacto pré-definido informando
sobre o local onde ocorreu este mesmo incidente.

Alerta de saída de faixa
O GPS avisa-o quando cruza uma linha continua
ou sai da faixa.
LM

Atualizações de trânsito vitalícias*
Com os equipamentos LMT obterá atualizações
de mapas e trânsito gratuitas durante a vida útil**
do seu GPS.
Radares
Graças ao serviço de radares Cyclops™, todos os
equipamentos de navegação GPS da Garmin
incluem alertas de radares fixos, de possíveis
câmaras móveis e de câmaras em semáforos préinstalados.

Transmissão em direto
A câmara permite fazer uma transmissão em
direto através do youtube e a aplicação Virb
mobile. Só dispositivos iOS.
Câmara de segurança
Permite-lhe ver o que há atrás do seu veículo
quando faz marcha-atrás.
Transmissão em direto
A câmara permite fazer uma transmissão em
direto através do youtube e a aplicação Virb
mobile. Só dispositivos iOS.

Alertas de condução
A Garmin incorpora as últimas novidades em alertas. Estes ajudam a uma
condução mais segura. Avisos de curvas perigosas, direção proibida, indicador
de fadiga, passagens de nível, passagem de animais e muito mais...

Wi-Fi®
A ligação wifi dos nossos equipamentos permitem atualizar os mapas e software
do seu equipamento de navegação, na sua casa, sem necessidade de os ligar ao
computador.
Indicador de melhor faixa e visão de bifurcações PhotoReal™
Com a visão de bifurcações PhotoReal™ poderá ver que direção deve seguir
numa bifurcação complicada, com uma imagem realista da zona. Para além disto
o indicador de melhor faixa permitirá saber qual a faixa mais indicada para
circular tendo em atenção o próximo desvio a fazer.
Aviso de colisão frontal
O equipamento avisa-o quando está a circular a alta velocidade e demasiado
perto do veículo da frente. Isto permite-lhe reduzir a sua velocidade e voltar a
deixar uma distância de segurança necessária para evitar acidentes. Pode ajustar
a sensibilidade da distância dependendo da rota que vai efetuar.
Bluetooth®
Nas gamas avançadas e premium Garmin, dispõe de modelos com tecnologia
Bluetooth® já integrada, para poder efetuar chamadas para os seus familiares ou
amigos, inclusive para algum ponto de interesse como um restaurante, hotel,
museu, etc. enquanto conduz, sem ter de tirar as mãos do volante.

Garmin Real Vision™
Mostra-lhe imagens da câmara quando se aproxima de certos destinos. Quando
chega ao final da rota , o dispositivo ativará a câmara para poder ver imagens
reais e indicar-lhe o local exato de destino.

Envio e seguimento
Os remetentes podem enviar novas direções de viagem facilmente através de
mensagens de texto (SMS) ou correio electrónico aos condutores. Será iniciada
uma sessão de seguimento para o remetente para monitorizar a localização do
condutor, o destino e o tempo de chegada estimado durante a rota.

360º
+
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Stitching 360º
União de 2 vídeos ou fotos de 180º cada uma que ao unirem-se diretamente na
cãmara formam um vídeo de 360º. A união é feita no interior da cãmara sem
necessidade de pós-produçao.

Visite www.garmin.pt para
obter assistência e dados de contacto
A nossa página Web inclui informação sobre a nossa atual gama de
produtos, campanhas, descrições detalhadas de produtos, especificações
técnicas, imagens, software e atualizações de software. Temos igualmente
uma vasta secção de perguntas frequentes que respondem a muitas
perguntas.
Entre e descubra-a!
Faça-se Fã!
Quer estar atualizado e conhecer todas as nossas novidades?
Junte-se às nossas redes sociais e conheça as nossas promoções!

Facebook

Twitter

YouTube

Blog

Instagram

Escritórios
e distribuidores na Europa
País:
Alemania
Armenia
Austria
República de
Bielorrusia
Bélgica
Bulgaria
Croacia y
Bosnia
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Islandia
Italia
Letonia
Lituania
Malta
Moldavia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República
Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Ucrania
Ucrania

Empresa:
Telefone:
Garmin Deutschland+49
01805427646880
Technoservis
+374 99 63 99 86
Garmin Austria
+43 31 333 18140
Indel ZAO

+375 17 280 0912

Garmin Belux
GeoTrade
NAVIGO Sistem
d.o.o
C.A Petrides
Garmin Denmark
Conan s.r.o
Garmin Slovenia
Garmin Iberia
Jakari
Garmin Suomi
Garmin France
GeoLand Ltd
Skordilis
Navi-Gate KFT
Garmin Iceland
Garmin Italia SpA
Concors Ltd
Fedingas
Medcomms Ltd
Tincom SRL
Garmin Norway
Sailtron
Excel
Garmin Iberia
Garmin Europe
Picodas Prague Ltd

+32 26725254
+359 2 9804004
+385 1 2334033
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Garmin Iberia, S.A.U.
Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro,
08210 Barberà del Vallès Barcelona, España
Serviço Pós-venda e Serviço Técnico:
(+34) 93 275 44 97
Fax: (+34) 934 294 484
Portugal : (+351) 214447460
www.garmin.pt
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