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GPSMAP® 276Cx 
GPS todo o terreno 
Este equipamento de navegação todo o terreno foi desenvolvido a partir do 

lendário e versátil GPSMAP 276. Mantem as qualidades bem conhecidas do 

modelo anterior, o GPSMAP276Cx foi melhorado com uma tecnologia 

moderna, como posicionamento GPS+GLONASS, um grande ecrã de 5” 

legível sob luz do sol, altímetro barométrico, bússola de 3 eixos e outras 

prestações de navegação. Dispõe de uma memória interna de 8GB para além de uma entrada para adicionar um cartão SD. Leva pré-

instalados os mapas Recreational Map Europe e tem um ano gratuito de subscrição de imagens de satélite BirdsEye 1. Resistência á 

água IPX72. O dispositivo permite múltiplas opções de suporte e é compatível com grande variedade de mapas incluindo as cartas 

náuticas BlueChart G2. Vem com varias opções de alimentação – pack recarregável, pilhas AA ou com suporte de alimentação. Com 

estas prestações, este equipamento de navegação adapta-se a todas as situações como nenhum outro.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 INTERFACE CLÁSSICA 276          
Mantem o estilo do interface clássico, altamente versátil e testado no terreno pelo utilizador como o 
GPSMAP 276.  

NOVO GPS + GLONASS 
Antena interna com receção satélite GPS e GLONASS para saber a sua localização em ambientes mais 
desafiantes; para melhor receção dentro de veículos adicione uma antena exterior (não incluída) ao 
conector integrado MCX.  

NOVO ECRÃ AMPLA Ecrã de 5” grande, legível sob luz solar com ótimos ângulos de visão.  

NOVO SENSORES ABC Altímetro barométrico e bússola de 3 eixos para melhor perceção situacional.  

NOVO MAPAS OPCIONAIS 
Suporta mapas Garmin TOPO e Active Routing em mapas TOPO Pro, cartas marítimas BlueChart® g2, City 
Navigator®, Mapas Personalizados, mapas raster e mapas vetoriais.  

NOVO NAVEGAÇÃO AVANÇADA 
Para além de funções de navegação clássica experimente as opções avançadas: modo condução para 
navegação nas ruas, rotas com curvas, navegação avançadas de percursos, etc.  

NOVO TEMPO ATIVO 
Suporta Previsão Meteorológica Active Weather e monitorização do tempo animada com radar de 
meteorologia4. 

NOVO CONECTIVIDADE  
Emparelhe com smartphones compatíveis3 para notificações inteligentes e LiveTrack; também compatível 
com Bluetooth headsets para navegação,  tecnologia WiFi® e ANT+® para integração de sensores externos. 

NOVO SAÍDA DE ÁUDIO 
Use indicações por voz TTS ou faça chamadas em modo mãos livres com um suporte opcional ou 
Bluetooth.  

NOVO MEMÓRIA AMPLIÁVEL 8 GB de memória interna e slot de cartão micro SD™ para expansão de memória.  

NOVO SISTEMA DE BATERIA DUPLA Utilize o pack de baterias recarregáveis externo ou as tradicionais pilhas AA (não incluídas).  

NOVO MAPAS PRÉ-INSTALADOS 
Mapa base mundial incluído, Recreational Map Europe e subscrição gratuita de um ano das imagens de 
satélite BirdsEye1.  

 INTERFACE COM BOTÕES O mesmo layout de botões testados no terreno e seguros de operar como o GPSMAP 276.  

 RESISTÊNCIA À ÁGUA IPX72 

 
MAPA BASE COM RELEVO SOMBREADO 

 
TEMPO ATIVO 

 
PREVISÃO DO TEMPO 
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BÚSSOLA PONTOS DE INTERESSE 
NAVEGAÇÃO POR RUAS (COM MAPAS 

OPCIONAIS) 

   
 

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO: 

 

 

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALAGEM: 

 

 

 

 

GPSMAP® 276Cx 
 

Disponível: Outubro 
2016 

Inclui: GPSMAP 276Cx, Suporte marítimo AMPS com alimentação, pack 
de baterias recarregáveis, cabo USB, Adaptador AC, subscrição de 1 ano 
para imagens de satélite BirdsEye1, documentação.  

 

REF: 
010-01607-01 

EAN: 
753759161026 

PRVP: 
799,99 € 

 

Dimensões da unidade: 
(LxAxP) 

7.5” x 3.7” x 1.7” / 191.5 x 94.5 x 44.0 mm 

Tamanho do ecrã: 5.0” / 127.0 mm diagonal 

Resolução do ecrã 
(LxA) 

800 x 480 pixéis 

Peso: Com baterias recarregáveis incluídas: 15.9 oz. / 450 g 
Com pilhas AA: 14.6 oz. / 415 g 

Tipo de Bateria: Baterias de iões de lítio (incluídas) ou 3 pilhas AA  
(não incluídas); NiMH ou Lítio recomendado 

Vida da Bateria: Até 16 horas (baterias de iões de lítio) 
até 8 horas (pilhas AA) 

Classificação na água: IPX72 

Sem fios: Wi-Fi®, Bluetooth® e ANT+® 

Interface: USB de alta velocidade e NMEA 0183 compatível 

Memória interna: 8 GB 

Aceita cartões de 
dados: 

Sim – cartões microSD™ (não incluído) 

Waypoints: 10,000 

Rotas: 250 

Diário de percursos: 20,000 pontos, 250 percursos gravados 

Segmentos de mapa: 15,000 

Dimensões da caixa: 
(LxAxP) 

10.1” W x 8.4” H x 3.3” D / 25.7 x 21.4 x 8.3 cm 

Peso da caixa: 2.6 lbs / 1.2 kg 

Dimensões da caixa master: 
(LxAxP ) 

14.8” W x 11.5” H x 18.0” D / 37.0 x 29.3 x 45.8 
cm 

Peso da caixa master: 25 lbs / 11.3 kg 

Quantidade na caixa master: 8 
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SOCIAL MADE SIMPLE: 
Easily share the GPSMAP 276Cx all-terrain navigator via social media with the prewritten posts below. Just add your image and link to the post, and 
you are ready to go. 
 

 

O lendário #GPSMAP276 está de volta - 
@Garmin GPSMAP 276Cx equipamento 
de navegação todo o terreno com 
interface de utilizador clássico e versátil.  
 
(Insert photo/link)  

O lendário #GPSMAP276 está de volta - 
@Garmin GPSMAP 276Cx equipamento de 
navegação todo o terreno com interface de 
utilizador clássico e versátil e posicionamento 
avançado com GPS+GLONASS, amplo – ecrã de 
5”, altímetro barométrico, bússola de 3 eixos e 
mais. (Insert photo / link) 

 
RESUMO DE ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS: 

  

 

 
SKU: 010-10962-00  
UPC: 753759068417 
PRVP: €49.99 

SKU: 010-12456-06  
UPC: 753759161729 
PRVP: €49.99 

SKU: 010-12456-00 
UPC: 753759161668 
PRVP: €19.99 

SKU: 010-11654-07  
UPC: 753759984977 
PRVP: €29.99 

KIT DE MONTAGEM RAM 
Instale o seu dispositivo em 
qualquer sítio com o kit de 
suporte RAM (suporte de 
montagem vendido em 
separado). 

NOVA BATERIA DE IÕES DE 
LÍTIO 
Para saídas mais longas com o 
seu GPSMAP® 276Cx, traga o 
pack de baterias de iões de 
lítio extra, ou compre este 
pack como substituição. 

NOVA CAPA PROTETORA 
Protege o seu dispositivo do 
sol e riscos quando não está a 
ser utilizado.  

SUPORTE PARA BARRA 
Leve o seu dispositivo Garmin 
compatível para qualquer lado 
com este suporte. Simplesmente 
encaixe o seu dispositivo que se 
fixa a qualquer barra standard e 
está pronto para a sua próxima 
aventura.  

Novo PROTETORES DE 
ECRÃ ANTI-REFLEXO 

010-12456-07 
753759161736 

PRVP: 
€12.99 

Estes protetores de ecrã reduzem o reflex do sol, 
minimizam as manchas de impressões digitais e 
protegem contra riscos. Incluí 3 por embalagem. 

 

CABO USB 
010-10723-01 
753759052973 

PRVP: 
€6.99 

Transfira dados entre o dispositivo e o 
computador pessoal. Também pode fornecer 
alimentação externa 

 

ADAPTADOR DE 
ALIMENTAÇÃO USB  

010-11921-17 
753759113292 

PRVP: 
€24.99 

Alimente e carregue o seu dispositivo utilizando 
um cabo USB opcional. Incluí adaptadores para 
fichas dos U.S., U.K., Europa e Austrália. 
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1 Imagens de satélite BirdsEye durante 1 ano (necessário o download de software). Utilize a subscrição de imagens de satélite BirdsEye com BaseCamp™ para transferir um ilimitado número de imagens de satélite de alta 

resolução para o dispositivo durante 1 ano. Uma vez essas imagens tenham sido integradas no dispositivo, elas podem ser acedidas quando necessitar – mesmo depois de ter passado o 1º ano de oferta da subscrição. 

Subscrições adicionais das imagens de satélite BirdsEye podem ser adquiridas de Garmin.com/BirdsEye. 

2 Veja Garmin.com/waterrating para mais detalhes. 

3 Quando emparelhado comum smartphone compatível. Veja Garmin.com/ble para mais detalhes. 

4 Active weather está disponível: Reino Unido, Irlanda, Portugal, Espanha, frança, Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Áustria, e Eslovénia com cobertura parcial do norte da 

Itália 

A palavra Bluetooth® e logos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Garmin estão sob licença. 

Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance. 

 

KIT CABO ADAPTADOR 
DE AC 

010-11478-05 
753759103729 

PRVP:  
€19.99 

Ligue e carregue o seu dispositivo compatível a 
partir de qualquer ficha de parede standard. 

 

CABO DADOS/ENERGIA 
010-11131-00 
753759082215 

PRVP: 
€29.99 

Ligue a sua unidade a qualquer dispositivo 
eletrónico para transferir dados de velocidade e 
posição. Também pode utilizar para alimentar o 
seu dispositivo.  

CABO DE ALIMENTAÇÃO 
PARA VEÍCULO 

010-11873-01 
753759991180 

PRVP: 
€21.99 

Carregue enquanto se está a mover com este 
adaptador de 12V. 

 

KIT SUPORTE DE 
FRICÇÃO COM COLUNA 
(SÉRIE MONTANA®) 

010-11654-04 
753759977467 

PRVP: 
€90.99 

Mantenha o seu dispositivo outdoor à vista 
enquanto conduz com este suporte para tablier 
portátil. Incluí suporte de fricção com coluna 
integrada e cabo de alimentação.  

SUPORTE MARÍTIMO  
COM CABO DE 
ALIMENTAÇÃO 

010-11654-06 
753759979911 

PRVP: 
€48.99 

Fixe o seu dispositivo no seu barco e vá para a 
água. Este kit inclui o suporte, cabo de 
alimentação e protetores de ecrã anti reflexo.  

SUPORTE ROBUSTO 
AMPS COM CABO DE 
ÁUDIO/ALIMENTAÇÃO  

010-11654-01 
753759975494 

PRVP: 
€49.49 

Monte o seu dispositivo no seu motociclo ou 
ATV. O Kit inclui suporte, hardware (kit de 
suporte RAM vendido em separado) e cabo de 
alimentação / áudio / dados descarnados. 
Incluí protetores de ecrã anti reflexo. 

 

SUPORTE DE VENTOSA 
COM COLUNA (SÉRIE 
MONTANA®) 

010-11654-00 
753759975487 

PRVP: 
€68.99 

Aceda ao seu dispositivo outdoor enquanto 
navega com este kit com suporte de ventosa. 
Inclui uma coluna integrada e ventosa para uma 
instalação simples. Também incluí cabo de 
alimentação. 

 

CABO DE EXTENSÃO 
(ANTENA DA SÉRIE GA 
27) 

010-10157-00 
753759007041 

PRVP: 
€31.99 

Utilize o nosso cabo de extensão com a sua 
antena remota GA 27C para cumprimento 
adicional de 8 pés (2.44 m).  

TEMPE SENSNOR DE 
TEMPERATURA 

010-11092-30 
753759993122 

PRVP: 
€29.99 

Transmite dados de temperatura, sem fios, para 
o seu dispositivo. Fixa-se ao seu pack, casaco ou 
sapato.   

ANTENA DE GPS 
REMOTA GA 25MCX 
(BAIXO PERFIL) 

010-10702-00 
753759053086 

PRVP: 
€29.99 

Para melhor receção no interior de veículos, esta 
nova e melhorada antena remota é a solução. 

 

https://buy.garmin.com/en-GB/GB/products/partNum/010-11654-01.ep

