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O novo GPS GTU10 localiza tudo e todos!

Sempre a pensar nas necessidades dos consumidores, a Garmin Internacional continua a sua tradição de inovação 
com o lançamento do GTU 10. Uma unidade inovadora que combina um serviço de localização baseado na 
internet e na tecnologia GPS, de forma a ajudar a manter em segurança os seus filhos, animais de estimação 
ou objectos de valor. O GTU 10 permite receber alertas de localização via e-mail ou mensagem de texto no seu 
telemóvel compatível, baseado na localização, consoante as áreas de geo-referênciação definidas previamente 
online.

O GTU 10 é resistente, à prova de água, leve, fácil de configurar, possui uma bateria recarregável e inclui uma 
bolsa muito prática.
Além disso, o GTU 10 inclui a oferta de um ano de subscrição (após esse período o serviço será cobrado), não 
existindo contratos para assinar, término antecipado do serviço ou taxas de activação. 

A configuração do GTU 10 é rápida e fácil. Basta conectar o dispositivo ao seu computador, aceder à sua conta 
em “myGarmin ™ (se não tiver conta terá primeiro de criar uma, seguindo alguns passos simples) e começar a 
controlar/localizar a sua unidade GTU 10. GTU 10

Ref: 010-00887-00

NOVIDADENONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIDADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE

3,4 x 7,8 x 2 cm 
Bateria de lítio recarregável integrada, **** duração até 4 semanas
48,5g

• 1 ano de serviço de localização incluído *
• Pequeno, leve, impermeável até 1m (IPX7)
• Cobertura apenas nos seguintes países: Áustria / Bélgica / Republica Checa / Dinamarca / Finlândia 
/ França / Alemanha / Grécia / Irlanda / Itália/ Luxemburgo / Holanda / Noruega / Polónia / Portugal / 
Espanha/ Suécia / Suíça /Reino Unido. Roaming incluído na subscrição. Conexão sem fio GSM **
• Defina até 10 limites online e receba alertas de mensagens de texto ou e-mail quando o GTU 10 
entrar ou sair de uma área limite
• Veja a localização actual através de um computador ou smartphone
• Recuperar até 7 dias de informação de localização ***
• Facilmente adaptável às mochilas, veículos e coleiras para cães com a bolsa que vem com a unidade 
GTU 10 

*O Plano de localização padrão inclui o primeiro ano de serviço gratuito, depois disso será cobrado 
através da conta MyGarmin
** O uso de um SIM externo não é suportado.
*** É necessário o Plano de localização Deluxe, para obter informação até 7 dias através de 
“myGarmin”. A localização padrão oferece informação sobre a localização num máximo de 10 pontos 
sobre 24 horas.
**** Dispositivo carregado através de USB ou através de acessórios comprados separadamente.

EMBALAGEM INCLUI

GTU 10
Cabo USB
Bolsa
Fita
Guia de utilização rápida
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