
Catálogo  !"" 45www.garmin.pt

Foretrex 301 e 401 Série eTrex

Robustos mas mais leves que outros relógios, estes novos GPS 
de alta sensibilidade, práticos e fáceis de utilizar podem ser 
ligados ao seu computador via interface USB.
Ambos os modelos são ideais para qualquer actividade onde as 
mãos precisam de estar livres. Estas unidades estão equipadas 
com um receptor de GPS de alta sensibilidade com HotFix™, 
guardam facilmente as suas rotas, percursos e pontos. Com a 
funcionalidade TrackBack®, o Foretrex irá permitir rever todo o 
seu percurso.
O Foretrex 401 está equipado com bússola electrónica e 
altímetro barométrico. Este equipamento também permite 
partilhar rotas, percursos e pontos via wireless entre alguns 
equipamentos Foretrex, Oregon e Colorado. E mais, o Foretrex 
401 é compatível com todos os monitores de frequência 
cardíaca e sensores de cadência.

Foretrex 401 
Ref: 010-00777-00

Foretrex 301 
Ref: 010-00776-00
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eTrex H 
Ref: 010-00631-00

eTrex Venture HC 
Ref: 010-00632-01

eTrex Legend HCx 
Ref: 010-00629-01

eTrex Vista HCx 
Ref: 010-00630-01

5,1(L) x 11,2(A) x 3(P)cm
150g com baterias
Até 17h de vida com 2 pilhas AA
LCD com 4 níveis de escala cinza, 
64x128 pixéis 

• Receptor GPS de alta sensibilidade
• 500 pontos de utilizador e 20 rotas
• 10.000 pontos de registo de trajecto
• Calendário de pesca/caça e 
informações de sol e lua
• À prova de água IPX7
• Ligação ao PC: série RS 232 

EMBALAGEM INCLUI

eTrex H
Pega de pulso
Manual de utilizador 

Dimensões
Peso

Autonomia
Ecrã

Características

5,6(L) x 10,7(A) x 3(P)cm
156g com baterias
Até 14h de vida com 2 pilhas AA
TFT de 256 cores, 176x220 pixéis
 
• Receptor de alta sensibilidade
• Mapa base interno com possibilidade de acrescentar mapas
• Memória interna de 24Mb
• Bússola Electrónica e Altímetro Barométrico
• 500 pontos de utilizador e 20 rotas
• 10.000 pontos de registo de trajecto
• Modo de geocaching e cálculo de área
• Possibilidade de adicionar mais pontos de interesse 
• Calendário de pesca/caça e informações de sol e lua
• Ligação ao PC: USB
• À prova de água IPX7

EMBALAGEM INCLUI

eTrex HCx
CD MapSource Trip & Waypoint Manager 
Cabo interface PC/USB
Clip para montar em suporte 
Pega de pulso
Manual de operação

Dimensões
Peso

Autonomia
Ecrã

Características

5,6(L) x 10,7(A) x 3(P)cm
150g com baterias
Até 14h de vida com 2 pilhas AA
TFT de 256 cores, 176x220 pixéis

• Receptor GPS de alta sensibilidade
• Mapa base interno com possibilidade 
de acrescentar mapas
• Memória interna de 24Mb
• 500 pontos de utilizador e 50 rotas
• 1000 pontos de registo de trajecto
• Modo de geocaching e cálculo de área
• Possibilidade de adicionar mais pontos 
de interesse 
• Calendário de pesca/caça e 
informações de sol e lua
• Ligação ao PC: USB
• À prova de água IPX7
 
EMBALAGEM INCLUI

eTrex HC
CD MapSource Trip & Waypoint Manager
Cabo interface PC/USB
Clip para montar em suporte 
Pega de pulso
Manual de operação

Dimensões
Peso

Autonomia
Ecrã

Características

5,6(L) x 10,7(A) x 3(P)cm
156g com baterias
Até 25h de vida com 2 pilhas AA
TFT de 256 cores, 176x220 pixéis

• Receptor GPS de alta sensibilidade
• Mapa base interno com possibilidade 
de acrescentar mapas
• Ranhura para cartas microSD™
• Memória interna de 24Mb
• 1000 pontos de utilizador e 50 rotas
• 10.000 pontos de registo de trajecto
• Modo de geocaching e cálculo de área
• Possibilidade de adicionar mais pontos 
de interesse 
• Calendário de pesca/caça e informações 
de sol e lua
• Ligação ao PC: USB
• À prova de água IPX7

EMBALAGEM INCLUI

eTrex HCx
CD MapSource Trip & Waypoint Manager
Cabo interface PC/USB
Clip para montar em suporte 
Pega de pulso
Manual de operação

Dimensões
Peso

Autonomia
Ecrã

Características

4,32(A) x 7,37(L) x 2,29(P) cm
87,3g com baterias
Até 18 horas de vida das baterias 2 AAA 
(recomendamos NiMH ou iões de lítio)

• Receptor GPS de alta sensibilidade com 
HotFix™
• Interface USB
• À prova de água (IPX7)
• Transferência de informação (pontos, 
rotas e percursos) via wireless - apenas no 
Foretrex 401
• Bússola electrónica e altímetro 
barométrico  (apenas no Foretrex 401)
• Robusto mas extremamente leve

EMBALAGEM INCLUI

Foretrex
Cabo USB
Extensão para bracelete
Manual de utilizador em CD
Guia de referência rápida

Dimensões
Peso

Autonomia

Características
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eTrex Summit HC 
Ref: 010-00633-01

5,6(L) x 10,7(A) x 3(P)cm
156g com baterias
Até 14h de vida com 2 pilhas AA
TFT de 256 cores, 176x220 pixéis
 
• Receptor de alta sensibilidade
• Mapa base interno com possibilidade de acrescentar mapas
• Memória interna de 24Mb
• Bússola Electrónica e Altímetro Barométrico
• 500 pontos de utilizador e 20 rotas
• 10.000 pontos de registo de trajecto
• Modo de geocaching e cálculo de área
• Possibilidade de adicionar mais pontos de interesse 
• Calendário de pesca/caça e informações de sol e lua
• Ligação ao PC: USB
• À prova de água IPX7

EMBALAGEM INCLUI

eTrex HC
CD MapSource Trip & Waypoint Manager
Cabo interface PC/USB
Clip para montar em suporte 
Pega de pulso
Manual de operação

Dimensões
Peso

Autonomia
Ecrã

Características

Alta 
sensibilidade

À prova de 
água

Ligação 
ao PC

Bússola 
Electrónica

Altímetro 
Barométrico

Altímetro 
Barométrico

Bússola 
Electrónica


