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Série nüvi 1200 e 1300 Série nüvi 2200
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Ecrã 3.5”
(nüvi 1200)

Mapas 3D Radares de
velocidade

Pontos de 
interesse

Bluetooth 
(1310)

Garmin Lock Tráfego
(opcional)

Onde Estou Fuso Horário 
Automático

Text to 
speech

ecoroute CityXplorer
(opcional)

Modo 
pedestre

Garmin 
Connect Photos

Comandos 
de voz em 
português 

As séries nüvi 1200 e 1300 da Garmin apresentam um modelo GPS fino, uma interface de utilizador melhorada, navegação pedestre 
CityXplorer (opcional), ecoRoute™: funcionalidade que permite uma poupança de combustível, e “text-to-speech”: indicação verbal 
das vias a percorrer. Com um ecrã táctil de fácil utilização, a nova interface de utilizador destes nüvis, apresenta uma melhoria gráfica 
significativa e o novo modelo de operação de menus “touch-and-slide”.
O nüvi 1310 destaca-se pela tecnologia Bluetooth® incorporada para chamadas em modo mãos livres.
O nüvi 1200, 1300 e 1310 vêm pré-programados com mapa base mundial e cartografia ibérica detalhada (Madeira, Açores, Andorra e 
Canárias incluído) e milhares de pontos de interesse.

nüvi 1200 (Ibérico)
Ref: 010-00783-46

nüvi 1300 (Ibérico)
Ref: 010-00782-46

nüvi 1310 (Ibérico)
Ref: 010-00782-46

nüvi 2200 (Ibérico)
Ref:010-00901-37

Nüvi 2240 (Europa Ocidental)
Ref: 010-00901-18

Os novos nüvi da série 2200 apresentam um design elegante, um ecrã táctil de fácil utilização e uma interface que mostra no ecrã 
várias funcionalidades permitindo uma melhor experiência de navegação. Estes modelos possuem a tecnologia “Lane Assist” que dá a 
indicação da faixa de rodagem onde deve circular (nüvi 2240), myTrends, que se baseia na sua rotina de condução para prever o destino 
para onde vai e a possibilidade de planear a sua viagem.
Funcionalidades como “Lembrete de onde estacionou”, “CityXplorer” (opcional) e o kit integrado de viagem, melhoram a sua 
experiência de navegação no modo pedestre. O nüvi 2200 vem pré-programado com cartografia detalhada de Portugal e Espanha 
(Madeira, Açores, Andorra e Canárias incluída) e o nüvi 2240 apresenta os mapas detalhados da Europa Ocidental. Ambos têm um 
mapa base mundial. mesmo em modelos de entrada de gama. A série 2200 é sem dúvida um passo em frente no melhoramento da 
sua experiência de navegação.

Ecrã 3.5” Mapas 3D Radares de
velocidade

Pontos de 
interesse

Garmin Lock Tráfego
(opcional)

Onde Estou Fuso Horário 
Automático

Text to 
speech

ecoRoute CityXplorer
(opcional)

Modo 
pedestre

Garmin 
Connect Photos

Comandos 
de voz em 
português 

Dimensões

 

Peso

Autonomia

Bateria

Ecrã

Características 

1200: 9,3(L) x 7,5(A) x 1,6(P) cm
1300: 12,2(L) x 7,5(A) x 1,6(P) cm
173g (1200) e 161,6g (1300)
4 a 8 horas dependendo da forma de utilização
Bateria de iões de lítio interna, recarregável, 
possibilitando o planeamento de viagens
Ecrã brilhante a cores, QVGA TFT com retro iluminação
1200: Ecrã 3.5”, 320x240 pixéis
1300: Ecrã 4.3”, 480x272 pixéis

• Antena de alta sensibilidade
• Indicações “text-to-speech”
• Compatível com o receptor de tráfego Garmin 
(opcional - função não disponível em Portugal) 
• Garmin Connect™ Photos
• Função “Onde estou?”
• Modo ecoRoute
• Modo pedestre CityXplorer (carregamento opcional)
• Mapas de elevação digital (DEM)
• Possibilidade de registo de viagem

• Definição do fuso horário automática
• Comandos de voz em português com indicações 
de mudança de direcção
• Edição de coordenadas
• Conversor de moeda e medida, principais fusos 
horários e calculadora
• Ranhura para cartas microSD™
• Sistema anti-roubo Garmin Lock™
• Imagem dos veículos configurável
• Visualização dos mapas a 3D ou 2D
• Ligação ao PC simplificada com cabo USB 
(não incluído)

EMBALAGEM INCLUI

GPS nüvi
Suporte de ventosa
Cabo de isqueiro 12V
Disco de fixação ao tablier
Guia rápido de utilização

• Mapas de elevação digital (DEM)
• Possibilidade de planear e registar a viagem 
• Definição do fuso horário automática
• Comandos de voz em português
• Edição de coordenadas
• Conversor de moeda e de medida, principais fusos 
horários e calculadora
• Ranhura para cartas microSD™
• Sistema anti-roubo Garmin Lock™
• Imagem dos veículos configurável
• Visualização dos mapas a 2D e 3D
• Ligação ao PC simplificada com cabo USB (não incluído)

EMBALAGEM INCLUI

GPS nüvi
Suporte de ventosa
Cabo de isqueiro 12V
Disco de fixação ao tablier
Guia rápido de utilização

9,4(L) x 7,1(A) x 1,5(P) cm 
108g
Até 3 horas dependendo da forma de utilização
Bateria de iões de lítio interna, recarregável, 
possibilitando o planeamento de viagens
Ecrã brilhante de 3.5’’, 320x240 pixéis, QVGA TFT com 
retro iluminação

• Antena de alta sensibilidade
• Indicações “text-to-speech”
• Compatível com o receptor de tráfego Garmin 
(opcional - função não disponível em Portugal)
• Garmin Connect™ Photos
• Função “Onde Estou”?
• Lembrete de Onde Estacionou
• Lane Assist: Indicação da faixa de rodagem (nüvi 2240)
• MyTrends: Baseando-se na sua rotina de condução, 
o nüvi irá prever o seu destino
• Modo ecoRoute
• Modo pedestre CityXplorer (opcional)

Dimensões 

Peso

Autonomia

Bateria

Ecrã

Características 

Ecrã 4.3”
(nüvi 1300 e
nüvi 1310)

Garantia
nüMaps Garantia

nüMaps

Lembrete
Estacionamento

Lane Assist
(2240)

Planeamento
de rotas

nüRoutes 
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