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A tecnologia mais útil é a que fornece informações. Desde o princípio, ao 
mesmo tempo que criávamos dispositivos de navegação por GPS e lazer, 
criávamos cuidadosamente uma reputação de inovação e fiabilidade. E nunca 
uma sem a outra. Os profissionais, atletas e aventureiros, confiam na nossa 
tecnologia nos ambientes mais exigentes, para obterem de forma rápida a 
informação que precisam.

Isso hoje em dia não mudou. Chegámos a líderes mundiais em tecnologia 
GPS adicionando continuamente informação relevante e de confiança a cada 
produto, sempre assegurando que estes são sempre mais fáceis de utilizar. O 
que mudou foram as medidas ousadas que tomámos em materiais e fabrico 
para garantir que os nossos dispositivos de pulso não só respondem às 
necessidades desportivas, mas também servem o aspeto estético.



A Garmin redefiniu a “navegação” a nível mundial melhorando a fiabilidade das 
indicações GPS e fazendo com que seja um processo mais intuitivo. Fomos os 
primeiros a utilizar sensores sem fios e GPS para desportos de rendimento.

Equipados com múltiplas funções e tecnologia inteligente, os relógios Garmin 
converteram-se nos relógios mais avançados para profissionais e apaixonados 
das atividades ao ar livre, dos desportos, da aviação e sector náutico. Quando a 
sua reputação está em jogo elegem a nossa tecnologia.

INOVAÇÃO



A reputação da Garmin em proporcionar equipamentos de navegação 
duradouros e de confiança para os ambientes mais exigentes foi criado graças 
às experiências e atividades de inúmeros profissionais de atividades outdoor, 
pilotos, navegadores, exploradores e atletas.

Por essa razão as nossas técnicas seguem as provas e rotinas mais estritas 
durante a fase de desenvolvimento e produção. As nossas rigorosas análises 
internas ajudam-nos a destacar em provas de rendimento, avaliações militares, 
de engenharia civil e de ONG mais exigentes. Esse é o nosso modo de fazer 
negócios.

QUALIDADE



Os nossos atletas e profissionais querem nos nossos produtos um design 
impecável, que sirva tanto para o trabalho como para o tempo de lazer. Por este 
motivo utilizamos materiais de primeira qualidade, como titânio, aço inoxidável, 
lentes de vidro safira e polímeros de alto rendimento, para alcançar no máximo 
rendimento técnico nas nossas gamas de relógios desportivos com GPS. O 
resultado é a máxima expressão da função e tecnologia Garmin combinadas 
num incrível design desportivo que conserva uma resistência comprovada.
Definitivamente, o aspeto de nossos relógios é tão impecável quanto o seu 
desempenho.

DESIGN



O fe-nix Chronos renova a tradição na arte de fabricação de relógios de 
luxo para uma nova era. Combinando grande qualidade, materiais de alta 

durabilidade e inovação Garmin. É a reinterpretação moderna do conceito 
de relógio multifunções clássico – redefinido e redesenhado para os 

atletas e aventureiros de hoje. 

Cada relógio fe-nix Chronos incorpora a tecnologia GPS e GLONASS, uma 
autonomia superior para maior fiabilidade na navegação, funções de 

treino e de controlo de atividade diária.

FE-NIX®  CHRONOS



Inspirado nos desportos de aventura e atividades 
outdoor mais exigentes, o fēnix Chronos Titânio 
oferece alto rendimento duradouro num relógio 
leve, inclusive em ambientes mais extremos. O seu 
corpo em titânio de grau 2, moldura de titânio polido 
com detalhe de taquímetro e vidro de safira de alta 
resistência, combinam a excelência da relojoaria 
tradicional com a tecnologia mais avançada para criar 
o companheiro moderno para a excelência desportiva.

Para além disto, inclui uma correia de silicone preta 
com mecanismo de libertação rápida para uma 
montagem fácil sem ferramentas.

FE- NIX® CHRONOS 

Até 1 semana de autonomia em modo smartwatch 

Bracelete de titânio e de borracha preta com mecanismo 
de libertação rápida · Frequência cardíaca no pulso Garmin 
Elevate · Antena EXO de titânio para posicionamento 
GPS/GLONASS · Notificações inteligentes · Aplicações 
desportivas pré-carregadas · Personalização de ecrã de
relógio, widgets e apps disponíveis · Resistência à água de 
10 ATM 

S I M O N E  M O R O
A L P I N I S T A  E X T R E M O  D E  I N V E R N O  E  P I L O T O  D E  H E L I C Ó P T E R O
Único alpinista de inverno a alcançar quatro picos de 8.000m completos 
durante a época de inverno

FENIX CHRONOS TITÂNIO



Com a sua bracelete com ligações de cinco peças, 
fabricadas no mesmo resistente aço inoxidável polido 
316 L que o corpo do relógio o fēnix Chronos, oferece 
estilo e durabilidade em qualquer ambiente. A moldura 
de aço polido de  49mm inclui um taquímetro para 
calcular a velocidade e a distância percorrida.

Para além disto, inclui uma correia de borracha preta 
com mecanismo de libertação rápida para uma 
montagem fácil sem ferramentas.

FE- NIX® CHRONOS 

Até 1 semana de autonomia em modo smartwatch 

Bracelete de aço e de borracha preta com mecanismo de 
libertação rápida · Frequência cardíaca no pulso Elevate · 
Antena EXO de metal para posicionamento GPS/GLONASS · 
Notificações inteligentes · Aplicações desportivas pré-
carregadas · Personalização de ecrã de relógio, widgets e
apps disponíveis · Resistência à água de 10 ATM

AÇO COM BRACELETE EM AÇO ESCOVADO



Esta versão do clássico e robusto fēnix Chronos dispõe 
de uma bracelete em pele castanha de estilo vintage 
com costura à mão e interior de nobuk. Complementa 
perfeitamente a moldura de 49 mm de aço inoxidável 
polido, com detalhes gravados das 24h. o vidro do relógio 
é de safira de grande dureza, resistente a riscos. Também 
inclui uma pulseira desportiva de silicone preta, ambas 
com mecanismo de libertação rápida para uma mudança 
fácil sem ferramentas. 

FE- NIX® CHRONOS 

Até 1 semana de autonomia em modo smartwatch 

Braceletes de pele e de silicone preta com mecanismo de 
libertação rápida · Frequência cardíaca no pulso Elevate · 
Antena EXO de metal para posicionamento GPS/GLONASS · 
Notificações inteligentes · Aplicações desportivas pré-
carregadas · Personalização de ecrã de relógio, widgets e
apps disponíveis · Resistência à água de 10 ATM

AÇO COM BRACELETE EM PELE VINTAGE



Desde que apareceu o nosso primeiro produto, a Garmin converteu-se 
num sinónimo de desporto e navegação outdoor. Introduzimos funções 
como TracBack e dinâmicas avançadas de corrida - que se converteram 

em standards da indústria, convertendo os nossos produtos em líderes de 
mercado. Os nossos relógios da série fēnix 3 e fēnix 5 adicionam funções de 

treino de ponta, múltiplos perfis de desporto, tecnologia inteligente e um estilo 
e acabamentos sem precedentes.

SERIE FE-NIX®  



ROSA DOURADO COM BRACELETE DE SILICONE BRANCA / DOURADO COM BRACELETE EM PELE 
CINZENTA / DOURADO COM BRACELETE DE METAL

FE- NIX® 5S 

Até 9 dias de autonomia em modo smartwatch

Vidro safira · Braceletes de metal e de borracha com
sistema QuickFit · Frequência cardíaca no pulso Garmin
Elevate · Antena EXO compatível GPS/GLONASS · WiFi 
incorporado · Ecrã de alta resolução a cores · Notificações 
inteligentes · Aplicações desportivas pré-carregadas · Ecrã 
personalizável com widgets e apps disponíveis · Resistência 
à água de 10 ATM

As versões premium do fēnix 5S Safira são relógios 
multidesporto de tamanho reduzido que dispõe 
de vidro safira resistente a riscos envolvido numa 
moldura de aço inoxidável de 42 mm em tom dourado.
Escolha uma bracelete a condizer em tom dourado ou 
bracelete em pele camurça cinzenta repelente à água.
Cada versão vem com uma bracelete desportiva de 
silicone flexível da gama QuickFitTM para poder trocar 
de braceletes facilmente sem ferramentas.



CINZENTO COM BRACELETE EM METAL

FE- NIX® 5

Até 2 semanas de autonomia em modo smartwatch 
 
Vidro safira · Braceletes de metal e de borracha com 
sistema QuickFitTM · Frequência cardíaca no pulso Elevate · 
Antena EXO compatível GPS/GLONASS · WiFi incorporado · 
Ecrã de alta resolução a cores · Notificações inteligentes · 
Aplicações desportivas pré-carregadas · Ecrã personalizável 
com widgets e apps disponíveis · Resistência à água de 10 
ATM

Oferece um estilo ativo que encaixa com qualquer 
momento do dia, o atrativo fēnix 5 Safira de 47 mm 
combina um vidro de safira resistente a riscos com 
uma moldura e uma bracelete em aço inoxidável com 
acabamento em PVD cinzento. O sistema QuickFitTM 
permite trocar a bracelete por outra incluída em 
silicone preta, sem necessitar de ferramentas. Assim 
poderá ir do trabalho para o treino sem perder o ritmo.



CINZENTO COM BRACELETE EM METAL

Oferece um estilo ativo que encaixa com qualquer 
momento do dia, o atrativo fēnix 5X Safira de 51 mm 
combina um vidro de safira resistente a riscos com 
uma moldura e uma bracelete em aço inoxidável com 
acabamento em PVD cinzento. O sistema QuickFitTM 
permite trocar a bracelete por outra incluída em 
silicone preta, sem necessitar de ferramentas. Assim 
poderá ir do trabalho para o treino sem perder o ritmo.

FE- NIX® 5X 

Até 12 semanas de autonomia em modo smartwatch
 
Vidro safira · Braceletes de metal e de borracha com 
sistema QuickFitTM · Frequência cardíaca no pulso Elevate · 
Antena EXO compatível GPS/GLONASS · WiFi incorporado · 
Ecrã de alta resolução a cores · Notificações inteligentes · 
Aplicações desportivas pré-carregadas · Ecrã personalizável 
com widgets e apps disponíveis · Resistência à água de 10 
ATM
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PRETO COM BRACELETE DE NYLON EM COR PRETA E EM COR CAQUI
(ambas as braceletes incluídas na caixa)

TACTIX® BRAVO

O relógio tactix Bravo com GPS combina sofisticada, 
funções para treino tático e navegação para atividades 
ao ar livre e incorpora funções inteligentes completas. 
O seu design discreto, todo em preto, com revestimento 
em DLC, é uma declaração de estilo de vida ativo no seu 
pulso quando entra em funcionamento.

Até seis semanas de duração da bateria em modo
smartwatch

Vidro de Safira · Antena Exo™ de aço com revestimento 
em DLC · Ecrã a cores de alta resolução · 2 braceletes 
táticas de nylon: preto e caqui · Retroiluminação com modo 
duplo · Aplicação de treino tático, aplicação de navegação· 
Aplicação Jumpmaster · Notificações inteligentes · 
Personalização com ecrãs para relógios e aplicações · 
Alarme com vibração · Resistente à água até 100m



O D2 Bravo Titanium é um relógio de aviação de elite para 
pilotos profissionais e amadores com talento. Incorpora 
as mesmas funções de navegação que o D2 Bravo e 
adiciona uma bracelete de titânio híbrida, moldura em 
aço preta, vidro safira e ecrã a cores para obter um estilo 
extremo e atrativo. Desenhado por pilotos e para pilotos, 
é o dispositivo perfeito tanto no terminal como na cidade. 
Uma declaração de intenções para os que sabem.

D2™ BRAVO

Até seis semanas de duração da bateria em modo
Smartwatch

Vidro de Safira · Antena Exo™ de aço · Ecrã a cores de alta 
resolução · 2 braceletes: couro castanho e borracha preta · 
Base dados de aeroportos de todo el mundo · Aplicações 
desportivas pré-instaladas · Navegação completa · 
Notificações inteligentes · Personalização com ecrãs para 
relógios e aplicações · Alarme com vibração · Resistente à 
água até 100m

PRATEADO COM BRACELETE EM COURO CASTANHO E BRACELETE EM BORRACHA PRETA 
(ambas as braceletes incluidas na caixa)



O D2 Charlie, é o relógio de aviação. Um relógio elegante 
e funcional que oferece funções de navegação avançada, 
mapas e notificações inteligentes. D2 Charlie incorpora 
mapas de alta resolução, radar meteorológico em tempo 
real, para além de informação de aeroportos como 
frequências, informação da pista, dados de METAR e 
muito mais. Disponível com braceletes de couro, silicone 
ou titânio (na edição Titânio). O D2 Charlie adapta-se 
ao seu estilo em segundos com as novas braceletes 
QuickFit™.

D2™ CHARLIE

Até seis semanas de duração da bateria em modo
Smartwatch

Vidro de Safira · 2 braceletes: couro e silicone ou titânio e 
silicone · Frequência cardíaca no pulso Garmin Elevate · 
Antena Exo™ de titânio compatível com GPS/GLONASS · 
Ecrã a cores de alta resolução · Base dados de aeroportos 
de todo el mundo · Notificações inteligentes · Mapas de 
Navegação · Base de dados de aeroportos mundiais· 
Funções de navegação · Aplicações desportivas pré-
instaladas · Personalização de ecrãs do relógio · Widgets e 
aplicações disponíveis· Compatível com a aplicação Garmin 
Pilot WiFi · Resistência à água até 100m

PRATEADO COM BRACELETE DE COURO CASTANHO E BRACELETE DE TITÂNIO DE COR PRETA
(ambas as braceletes incluidas na caixa)

PRETO COM BRACELETE DE TITÂNIO E SILICONE
(ambas as bracaletes incluídas na caixa)

D2™ BRAVO TITANIUM

O D2 Bravo Titanium é um relógio de aviação de elite 
para pilotos profissionais e amadores com talento.

Incorpora as mesmas funções de navegação que o 
D2 Bravo e adiciona uma bracelete de titânio híbrida, 
moldura em aço preta, vidro safira e ecrã a cores para 
obter um estilo extremo e atrativo. Desenhado por 
pilotos e para pilotos, é o dispositivo perfeito tanto 
no terminal como na cidade. Uma declaração de 
intenções para os que sabem. 

Até 2 semanas de duração da bateria em modo
Smartwatch

Vidro de Safira · 2 braceletes: titânio e de silicone · 
Frequência cardíaca no pulso Garmin Elevate · Antena Exo™ 
de titânio compatível com GPS/ GLONASS · Ecrã a cores de 
alta resolução · Notificações inteligentes · Base de dados de 
aeroportos mundiais · Funções de navegação · Aplicações 
desportivas pré-carregadas · Personalização do ecrã do 
relógio, widgets e aplicações disponíveis · Alarme com 
vibração · Resistente à água até 100m



Até 2 semanas de duração da bateria em modo
Smartwatch 

Vidro de Safira · 2 braceletes: metal e de silicone azul
com sistema QuickFit · Frequência cardíaca no pulso Garmin 
Elevate · Antena Exo™ para posicionamento GPS/
GLONASS · WiFi incorporado · Ecrã a cores de alta resolução· 
Notificações inteligentes · Aplicações desportivas pré-
carregadas · Personalização do ecrã do relógio, widgets e 
aplicações · Resistente à água até 100m

QUATIX® 5

Especificamente desenhado para os amantes do mar.
Este relógio náutico com GPS permite ligação aos 
plotters Garmin e outros equipamentos compatíveis 
que lhe permitem controlar o piloto automático, marcar 
ou eliminar waypoints, assistência para regatas, ver 
dados da embarcação como velocidade, temperatura, 
profundidade, vento... entre outros.

Compacto e elegante, incorpora o sistema de braceletes 
QuickFit™, pulsímetro no pulso com a tecnologia Garmin 
Elevate™, vidro safira  e bracelete de metal.

PRATA COM BRACELETE DE SILICONE OU DE METAL
(ambas as braceletes incluídas na caixa)



O elegante monitor de atividade que lhe permite controlar a 
sua atividade diária sem comprometer o seu estilo.

O seu aspeto atrativo e sofisticado esconde funções que 
registam os seus passos para poder rever os seus níveis 

de atividade, obter estatísticas sobre o seu estilo de vida – 
e tomar os primeiros passos para um eu melhor.

     VÍVOMOVE™    HR



PRATA COM BRACELETE DE COURO CASTANHO E
DOURADO COM BRACELETE DE COURO CASTANHO CLARO

O design sofisticado e moderno do vívomove HR 
está focado nos utilizadores mais tradicionais 
que procuram o equilíbrio perfeito entre desenho 
e tecnologia. É o primeiro relógio analógico com 
frequência cardíaca no pulso e ecrã tátil oculto do 
mercado. Vívomove HR controla a sua atividade diária 
sem perder uma notificação, um passo ou uma batida 
do seu coração. Os modelos sport oferecem um corpo 
de polímero reforçado com moldura de metal em tons 
pretos ou rosa dourado com bracelete de silicone. 
Os modelos premium oferecem um corpo em aço 
inoxidável com moldura em tons prata ou dourado 
com bracelete em couro.

VÍVOMOVE™ HR 

Até 7 dias de autonomia em modo smartwatch

Vidro mineral · Ecrã tátil oculto · Frequência cardíaca no 
pulso Garmin Elevate · Notificações inteligentes · Controlo 
de stress · Monitor de atividade · Dados fisiológicos · 
Braceletes que se trocam · Sincronização automática com 
o seu dispositivo móvel e a aplicação Garmin Connect · 
Resistência à água de 5 ATM



Siga a sua atividade tanto dentro como fora do campo 
com notificações inteligentes e monitor de atividade. 
Um autêntico relógio de golfe com estilo e funções 
sem rival. O Approach® S60 integra mapas CourseView 
detalhados a cores num grande ecrã tátil para 
ter tudo no seu pulso. A função AutoShot grava 
automaticamente as distâncias das tacadas para uma 
análise pós partida na app Garmin Connect™. 
Com as distâncias PlaysLike poderá selecionar os 
melhores tacos com precisão, tanto para tacadas em 
subidas como descidas, para mais de 40.000 campos 
de golfe de todo o mundo. Personalize-o com ecrãs 
de relógio e apps da loja Connect IQ™ ou troque as 
pulseiras exclusivas QuickFit™ facilmente para um 
estilo atrativo que vai para além do campo.

APPROACH® S60

Até 10 dias de autonomia em modo smartwatch

Vidro mineral · Moldura cerâmica com aspeto metálico · 
Bracelete de couro preto (ou silicone segundo versões) com 
sistema QuickFit™ · Antena EXO compatível GPS/GLONASS · 
Ecrã tátil de alta resolução a cores · Notificações inteligentes · 
Aplicações desportivas pré-carregadas · Personalização de 
ecrã do relógio, widgets e apps · Resistência à água de 5 ATM

PRETO COM BRACELETE DE SILICONE/PRETO PREMIUM COM BRACELETE DE COURO /
BRANCO COM BRACELETE DE SILICONE



CONECTIVIDADE1

ANT+™
A compatibilidade com a tecnologia 
sem fios ANT+ permite emparelhar 
com acessórios como os monitores 
de frequência cardíaca, velocidade 
e cadência, chirp™ (beacon sem fios 
para geocaching), tempe™ (sensor de 
temperatura) ou medidor de potência nos 
pedais Vector™.

TRANSMISÃO DE DADOS NA 
EMBARCAÇÃO 
Permite transmitir dados NMEA 2000® 
sem fios, através da tecnologia ANT+ 
incorporada em dispositivos eletrónicos 
compatíveis da Garmin.

ECRÃS PARA RELÓGIOS E 
APLICAÇÕES PERSONALIZADAS DE 
CONNECT IQ™ 
Personalize o seu relógio através de 
transferências gratuitas de Connect IQ. 
Adicione campos de dados e widgets que 
lhe oferecem estatísticas num só olhar 
e permitem aumentar as funções com 
aplicações adicionais ou personalizar o 
ecrã do relógio com distintos designs. 
apps.garmin.com

GARMIN CONNECT™ 
Garmin Connect, a nossa comunidade 
internacional gratuita de mais de 10 
milhões de utilizadores, sincroniza-se sem 
problemas com o seu relógio, para dispor 
de tudo o que necessita para definir os 

seus próprios objetivos, controlar o seu 
progresso e alcançar as suas metas. 
Descarregue a aplicação Garmin Connect 
Mobile no seu smartphone para efetuar 
transferências, sem fios, das suas 
atividades a partir do seu dispositivo 
Garmin.garminconnect.com

LIVETRACK 
Ligue o seu smartphone à aplicação 
Garmin Connect para partilhar as suas 
experiências em direto com os seus 
familiares e amigos através de LiveTrack.

NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES 
Deixe o seu smartphone guardado na sua 
mochila e receba os emails eletrónicos, 
as mensagens de texto e os alertas 
diretamente no seu dispositivo compatível 
da Garmin.

CONECTIVIDADE SEM FIOS 
Utilize uma ou várias zonas Wi-Fi® para 
sincronizar automaticamente os seus 
dados com a aplicação Garmin Connect™ 
e atualizar o seu software (dentro da área 
de alcance).

NAVEGAÇÃO / GPS

BÚSSOLA DE 3 EIXOS
Determine a direção geográfica exata 
tanto em movimento como parado, 
mediante um módulo de bússola com 
compensação de inclinação. Isto permite 
uma navegação fácil e fiável, inclusive 
em inclinações pronunciadas. A bússola 

pode-se calibrar automaticamente com a 
ajuda dos dados GPS. 

BASE DE DADOS DE AEROPORTOS
D2 Bravo incorpora uma base de dados 
de aeroportos de todo o mundo que 
permite aceder às nossas características 
funções de «Rotas Directo a» e 
«Aeroporto mais perto» com um só toque 
nos botões dedicados. 
 
ALERTA DE ALTITUDE 
A função barométrica de alerta de 
altitude por oxigénio do D2 Bravo pode-se 
configurar para que avise ao aproximar-se 
ou afastar-se de uma altitude pré-
selecionada. 

ALTÍMETRO BAROMÉTRICO
Um instrumento preciso para determinar 
As alterações de altitude e altura. A 
pressão atmosférica desce à medida que 
se ganha altitude, o que permite calcular 
a mudança de altura. Para compensar 
os possíveis efeitos das condições 
meteorológicas que podem diminuir a 
precisão do altímetro barométrico, este 
sensor pode-se calibrar automaticamente 
com a ajuda dos dados GPS. 
 
GLONASS 
GLONASS, abreviatura de Global 
Navigation Satellite System (Sistema 
de satélites de navegação global) é 
um sistema de navegação baseado 
em satélites russos que funciona 
em conjunto com GPS GPS (Global 

Positioning System, sistema de 
posicionamento global) para proporcionar 
informação de posição nos dispositivos 
compatíveis. Ao dispor de 24 satélites 
adicionais, a fixação de satélites pode ser 
até 20 % mais rápido. Para além disto, 
adicionar GLONASS a GPS pode ajudar 
a obter um melhor posicionamento em 
situações de visibilidade limitada do céu. 
 
GPS 
O sistema de posicionamento global 
(GPS) é um sistema de navegação 
baseado em satélites que pode indicar 
em segundos a localização precisa do 
utilizador em todo o mundo. Mediante 
GPS também se pode obter informação 
sobre a direção de movimento, a 
velocidade, a altitude, a distância até 
ao destino e muito mais. O sistema 
GPS funciona em qualquer condição 
meteorológica, em qualquer parte 
do mundo, as 24 horas do dia e sem 
nenhuma quota de subscrição ou de 
instalação.

INDICADOR DE SITUAÇÃO
HORIZONTAL (HSI)
D2 Bravo permite navegar para waypoints 
com uma bússola de 3 eixos, com 
indicação de desvio do trajeto e linha de 
fé da bússola com respeito à rota. 
 
ECRÃ METAR 
Com um ecrã METAR dedicado, D2 Bravo, 
emparelhado com um smartphone ou 
tablet com acesso à internet, pode 

GLOSSÁRIO
mostrar a informação meteorológica 
mais recente específica para aviação. 
 
HOMEM AO MAR 
Com um só toque no botão, o relógio 
quatix® 3 cria automaticamente um 
waypoint de homem ao mar e muda 
o modo de navegação para guiar o 
utilizador de volta à posição de ativação 
deste alerta. 
 
TRACBACK™ 
TracBack é uma função que permite 
ao utilizador regressar de forma segura 
por uma rota percorrida sem marcar 
waypoints dedicados. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
CHROMA DISPLAY™ 
Ecrã a cores de alta resolução de 1,2 
polegadas, otimizada para a sua leitura 
sob luz solar. 
 
Garmin ELEVATE™ 
A tecnologia Garmin Elevate™ regista a 
frequência cardíaca através do pulso para 
proporcionar uma comodidade sem igual 
aos atletas, assim como informação mais 
precisa sobre as calorias queimadas. 
 
ANTENA EXO™ 
Antena EXO metálica omnidirecional 
que recebe o sinal de satélite e funciona 
também como anel protetor para evitar 
possíveis impactos na esfera do relógio.

DEFINIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE
RESISTÊNCIA À ÁGUA
10 ATM: Suporta níveis de pressão 
equivalentes a uma profundidade de 100 
metros. 
 
FUNÇÕES DESPORTIVAS 
 
MONITOR DE ATIVIDADE  
Pode utilizá-lo como monitor de atividade 
para contar os passos, as calorias, a 
distância e os pisos subidos durante 
o dia. 
Também inclui uma linha de inatividade 
com alerta por vibração opcional para 
alertar quando passa demasiado tempo 
sentado, assim como um modo de sono 
para supervisionar a qualidade do seu 
descanso à noite. 
 
MODO GOLFE 
Emparelhe-o com o seu smartphone para 
descarregar de forma gratuita os dados 
do seu campo favorito a partir da nossa 
base de dados, com mais de 40.000 
campos de todo o mundo. 
 
TREINO NO INTERIOR 
O acelerómetro incorporado regista a 
distância e o ritmo durante os treinos no 
interior. Funciona para corrida, ciclismo e 
também remo. 
 
MEDIDAS FISIOLÓGICAS2 
Proporciona métricas associadas com 
o stress, o rendimento em relação com 
atividades anteriores e o limiar de lactato.

DINÂMICAS DE CORRIDA AVANÇADAS
Ao emparelhar com o monitor HRM-Run, 
os relógios compatíveis proporcionam 
informação sobre a técnica de corrida 
medindo a cadência, a longitude dos 
passos, a relação de oscilação vertical, 
assim como o equilíbrio e o tempo de 
contacto com o solo. 
 
VELA 
Inclui funções de ajuda de mudança 
de direção, velocidade, distância, 
temporizador de contagem regressiva 
para regatas, distância à linha de 
partida e tempo disponível. Todas elas 
proporcionam informações úteis para 
regatas e cruzeiros. 
 
MODO SKI/BOARD 
Reviva e analise o seu dia de esqui 
com a deteção automática de corrida. 
Mede a velocidade 3D, a distância, o 
tempo, o desnível, as descidas totais 
e o rendimento por descida, para além 
de páginas de dados específicos de 
esqui, historial de descidas e dados de 
rendimento. 
 
MODO DESPORTO/TREINO 
O dispositivo oferece dados de 
rendimento desportivo geral em 
tempo real, como o tempo decorrido, 
a distância,ritmo, calorias, velocidade, 
dadosvolta, a subida / descida 
efrequência cardiaca3.

MODO REMO/SURF DE REMO
Mede o número de braçadas, a 
velocidade de braçada e a distância por 
braçada para determinar a eficácia. 
 
MODO NATAÇÃO 
Inclui modos de natação no interior/
exterior que registam o número de 
braçadas, os intervalos, a distância, o 
ritmo e o tempo. Para a natação em 
piscina, também conta o nº de piscinas, 
deteta o tipo de braçada e contabiliza a 
pontuação SWOLF do utilizador. 
 
MODO TRAIL RUNNING 
Os corredores de trail conseguem um 
perfil de atividade dedicado que oferece 
dados de rendimento precisos e ajuda 
à navegação fiável para uma orientação 
segura fora das rotas mais frequentadas. 
As funções específicas de trail running, 
como Comutador de Auto Climb/Run e 
Conta-quilómetros de subida, somam-
se ao amplo conjunto de dados de 
rendimento. 
 
VIRTUAL PARTNER® 

A ferramenta de treino Virtual Partner 
permite estabelecer objetivos de tempo, 
distância e velocidade, e competir com 
um companheiro virtual de corrida ou 
ciclismo no ecrã.

1- Compatível com iPhone® 4S ou superior, a maior parte dos 
dispositivos Bluetooth Smart-capable Android™ (Android 4.3+ 
necessário) e dispositivos Windows 10. Veja mais detalhes 
sobre os smartphones compatíveis em Garmin.com/ble. 
2- Quando emparelhado com monitor HRM-Run (incluído em 
alguns modelos, vendido em separado noutros). 
3- Quando emparelhado com HRM-Run™ ou qualquer monitor 
de ritmo cardíaco (incluído em alguns modelos, vendido em 
separado noutros).



FE-NIX® 

CHRONOS 
TITANIUM

FE-NIX® 

CHRONOS STEEL 
/ LEATHER

FE-NIX®    
5S SAPPHIRE

FE-NIX®  
5 SAPPHIRE

FE-NIX®   
5X SAPPHIRE

TACTIX® BRAVO D2™ BRAVO D2™ BRAVO 
TITANIUM

D2™ CHARLIE APPROACH® S60 QUATIX® 5 VÍVOMOVE™ 
CLASSIC

VÍVOMOVE™ 
PREMIUM

VÍVOMOVE™ HR

Ecrã a cores Chroma (diâmetro e resolução) 1.2” (30.4mm) / 218 × 218 px 1.1” (29,4 mm) /  
218 x 218 px

1.2” (30,5 mm) /  
240 x 240 px

1.2” (30,5 mm) / 240 
x 240 px 1.2” (30.4 mm) / 218 × 218 px 1.2” (30,5 mm) /  

240 x 240 px
1.2” (30,5 mm) /  

240 x 240 px 12mm espessura x 42mm largura

Lente de Safira resistente e arranhões • • • • • • • • • •

Peso (bateria incluída) 94 g 112g  y 186 g 67 g / 69 g 
(depende da bracelete)

85 g / 87 g
(depende da bracelete) 98 g 82 g Até 85 g 152g 95/147g 52g /61g 85 g / 156 g 

(depende da bracelete) 48g 67g 41/57g

Autonomia da bateria de iões de lítio: em modo GPS /UltraTrac /Relógio 13 h / 13 h / 1 semanas 14 h / 35 h /  
9 dias

24 h / 60 h / 
2 semanas

20 h / 35 h /  
12 dias

20 h / 50 h /  
6 semanas

20 h / 50 h /  
6 semanas 

16 h / 40 h /  
2 semanas

20h / 35h  /
12 dias 10 h /10 dias 24 h / 60 h / 

2 semanas 1 ano 1 ano 7 dias

Classificação de resistência à água 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 5 ATM/ 50 metros 10 ATM/ 100m 5ATM / 5m

Frequência cardíaca através do pulso - Elevate™ • • • • • • • •

Bracelete de titânio • • • (versão Titânio)

Peças metálicas com revestimento de DLC • • •

Bracelete de libertação QuickFit™ • • • • • •

Retroiluminação dupla •

Sincronização automática de dados com Garmin ConnectTM Mobile • • • • •  • • • • • • • • •

Notificações Inteligentes • • • • • • • • • • • •

LiveTrack™ • • • • • • • • • • •

Compatível com a aplicação ConnectTM IQ (ecrãs de relógio personalizados) • • • • • • • • • • •

GPS e GLONASS de alta sensibilidade • • • • • • • • • • •

Altímetro barométrico e bússola 3D eletrónica • • • • • • • • • • •

Funções de trail running / natação / ciclismo / golfe • • • • • • • • • •

Monitor de atividade • • • • • • • • • • • • • •

TracBack™ • • • • • • • • • •

Controlo à distância para câmara de ação VIRB® • • • • • • • • • • •

Jumpmaster • •

Funções de Aviação: base de dados de aeroportos de todo o mundo, Alerta de altitude, HSI, 
ecrã METAR, botões Direto a e NRST dedicados • • •

Funções náuticas: transmissão de dados da embarcação, Vela, Marés, Temporizador, de 
regatas, Aviso de âncora e botão Homem ao Mar •

SPORT & OUTDOOR AVIATION MARINEGOLF
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* Compatível com iPhone 4 ou posterior, a maioria dos dispositivos AndroidTM com Bluetooth Smart (requer Android 4.3 ou posterior) e dispositivos Windows 10. Obtenha mais informação sobre os smartphones compatíveis em Garmin/ble.   
    

LUXURY LIFESTYLE



REFERÊNCIAS
010-01957-00 fēnix® Chronos pele
010-01957-01 fēnix® Chronos titânio 
010-01957-02 fēnix® Chronos steel 
010-01685-13 fēnix® 5S Safira dourado com bracelete em pele
010-01685-15 fēnix® 5S Safiro dourado com bracelete metálica
010-01685-17 fēnix® 5S Safira rosa dourado com bracelete branco
010-01688-21 fēnix® 5 Safira cinzento com bracelete metálica
010-01733-03 fēnix® 5X Safira cinzento com bracelete metálica
010-01338-30 D2™ Bravo Aviação
010-01338-35 D2™ Bravo Titânio
010-01733-31 D2™ Charlie com bracelete de couro
010-01733-33 D2™ Charlie Titânio
010-01338-0B tactix® Bravo
010-01688-42 quatix® 5 Safiro
010-01702-02 Approach® S60 preto Premium
010-01702-00 Approach® S60 preto 
010-01702-01 Approach® S60 branco
010-01597-00 vívomove™ Sport preto
010-01597-01 vívomove™ Sport branco
010-01597-10 vívomove™ Classic preto
010-01597-11 vívomove™ Classic branco
010-01597-20 vívomove™ Premium preto
010-01597-21 vívomove™ Premium branco
010-01850-01 vívomove™ HR Sport preto (M/L)
010-01850-02 vívomove™ HR Sport rosa dourado e branco
010-01850-04 vívomove™ HR Premium Prata / Couro castanho (M/L)
010-01850-05 vívomove™ HR Premium Dourado / Couro castanho claro (S/M) 


