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inReach SE®+, inReach Explorer®+ 
 
inReach SE+ e Explorer+ são os novos dispositivos de comunicação por satélite da Garmin que 
utilizam a rede de satélites Iridium para comunicar esteja onde estiver, enviando mensagens e 
alertas de SOS de forma interativa e bidirecional. Também permite realizar um seguimento da sua 
posição em tempo real. O GPS incorporado permite visualizar a sua posição, seguir rotas ou navegar 
para waypoints. Em caso de emergência, a função de chamadas SOS permite contactar com a 
agência GEOS especializada em busca e resgate de pessoas, receber conselhos de primeiros socorros 
e confirmar a chegada dos serviços de resgate.  
inReach Explorer+ adiciona mapas topográficos DeLorme® pré-carregados1 e incorpora bússola  
digital e altímetro barométrico.  

 
 

 

FUNÇÕES CHAVE: 

 

COMUNICAÇÃO POR 
SATÉLITE 

Dispositivo de comunicação via satélite com cobertura global Iridium. Oferece serviço de mensagens bidirecional em 
qualquer lugar do mundo.  

FUNÇÃO SOS  
Envie mensagens de SOS interativo a GEOS, a agência de monitorização e resgate disponível durante as 24horas do dia. 
Permite notificar um acidente, obter conselhos de primeiros socorros e receber assistência.  

ENVIA I RECIBE SMS 
Envia e recebe mensagens de texto quando está longe da rede de telefonia móvel para qualquer telefone, endereço de 
e-mail ou para outro dispositivo inReach. 

SEGUIMENTOE 
LOCALIZAÇÃO EM TEMPO 
REAL 

Usa o site MapShare para rastrear a sua localização ou compartilhar on-line com a família ou amigos, ambos podem 
executar ping ao seu dispositivo ou trocar mensagens. 

CONFIRMAÇÃO DE RECEÇÃO 
DE MENSAGEM 

Recebe uma confirmação de entrega para cada mensagem.  

INTERFACE DE UTILIZADOR 
SEGURA 

Ecrã a cores de 2,3 '' otimizado para atividades ao ar livre, com interface de botão, intuitiva e botão SOS dedicado com 
capa protetora para evitar alarmes acidentais 

NAVEGAÇÃO BÁSICA Recetor GPS de alta sensibilidade para seguimento e navegação básica: rotas, waypoints e trackback. 

MAPAS E SENSORES inReach Explorer+ adiciona: mapas topográficos pré-carregados1, bússola e altímetro barométrico. 

APLICAÇÃO EARTHMATE®  
Emparelhe o seu dispositivo iReach com o seu Smartphone2 usando a aplicação gratuita Earthmate para aceder a 
mapas topográficos e imagens por satélite a cores. 

PLANOS DE SUBSCRIÇÃO 
Subscrições flexibles; Com ofertas anuais ou mensalidades e vários planos de serviço pensados para todo o tipo de 
utilizador.  

BATERIA DE LONGA 
DURAÇÃO 

Bateria de iões de lítio recarregável oferece até 100 horas de autonomia em modo seguimento; até 30 dias em modo 
poupança de energia (a autonomia da bateria pode variar em função da configuração). 

DADOS METEOROLÓGICOS 
Serviço opcional que lhe permite receber dados meteorológicos atualizados. Escolha o plano que mais se adapta às 
suas atividades entre Básico, Premium ou Náutico com previsão até 7 dias.  

ARMAZENAMENTO NA 
NUVEM E PLANEADOR DE 
ROTAS 

Use o portal na nuvem para preparar as suas viagens com rotas e waypoints, sincronize gira o seu dispositivo, guarde 
todos os dados dos seus seguimentos de localização e muito mais.  

QUALIDADE GARMIN 
Design robusto, resistente aos riscos e à água. Dispõe de vários acessórios como suportes, carregadores e do sistema 
de suportes da Garmin. 
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CAPTURAS DE ECRÃ: 

ECRÃ PRINCIPAL 
MAPA 

(inReach SE+) 
MAPA 

(inReach Explorer+) 
BÚSSOLA 

MENSAGENS DE 
TEXTO 

DIÁLOGO DE 
SOCORRO 

      

  

COMPARAÇÃO DE PRODUTO: 

 
inReach SE®+ inReach Explorer®+ 

Mensagens bidirecionais 

Cobertura por satélites Iridium™ 100% global 

Chamada de Socorro interativa bidirecional 

Seguimento da localização e capacidade para partilhá-la 

Armazenamento na nuvem e planeador de rotas 

Emparelha-se com dispositivos móveis 

Navegação: rotas, waypoints e percursos 
 

Meteorologia 

Mapas topográficos pré-carregados  

Sensores de navegação incorporados 
Bússola, altímetro barométrico e acelerómetro 

 

 

PLANOS DE DADOS DE COMUNICAÇÃO: 

 SEGURANÇA RECREATIVO EXPEDIÇÃO EXTREMO TARIFA ADICIONAL 

SOS Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

Mensagens de texto 10 40 Ilimitado Ilimitado  

Mensagens pré-
configuradas 

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

Intervalos de seguimento 10 Min. 10 Min. 10 Min. 2 Min.  

Pontos de seguimento €0.12 c.u. Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

Pings de localização €0.12 c.u. Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

ENCARGOS MENSAIS      

Contrato anual  14.99€  29.99€  59.99€  99.99€ 
Activação:24.99€ 
Mudança de plano 
(inferior)29.99€ 

Planos de liberdade  19.99€ 44.99€  79.99€  124.99€ Tarifa anual: 29.99€ 

EXTRAS      

Mensagens (cada uma)  0.65€ 0.65€ N/A N/A  
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MODELOS:                                                                                                  

inReach SE+ Incluye: inReach SE+, cable USB, clip mosquetão, documentação. 

 

 
Ref: 010-01735-00 
EAN: 753759168698 
PRVP: €449.99 

inReach Explorer+ Incluye: inReach Explorer+, cable USB, clip mosquetão, documentação. 

 

 
Ref: 010-01735-11 
EAN: 753759168711 
PRVP: €499.99 

 

DIMENSÕES FÍSICAS:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dimensões: 6.8 x 16.4 x 3.8 cm 

Ecrã:  5.9 cm diagonal, 200 x 265 pixéis 

Tipo de ecrã:  TFT transfletiva a cores 

Peso:  213 gr 

Tipo de bateria:  Interna recarregável de iões de lítio 

Autonomia:  
Até 100 horas com seguimento a cada 10 minutos, 30 
dias em modo de poupança (intervalos de 30 min.) até 
3 anos em modo repouso 

Conectividade sem 
fios 

Bluetooth® 

Resistência à água:  IPX7  

Interface:  USB de alta velocidade e compatível NMEA 0183 

Memória interna:  2 GB  

Waypoints:  250 

Rotas:  20  

DADOS LOGÍSTICO: 

Dimensões da caixa  
 

139x 171.5 x 54.5 cm 

Peso da caixa: 453.6 g 

Dimensões da Caixa master: 381 x 315 x 305 cm 

Peso da Caixa master: 10.9 kg 

Quantidade na Caixa master: 20 
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REDES SOCIAIS FÁCEIS: 

Partilhe facilmente o seu estado com inReach através das suas redes sociais favoritas com as publicações pré-escritas. Só tem de adicionar uma 

imagem e ou link e publicá-lo. 

 

Explore e comunique de qualquer local. 
Apresentamos o novo comunicador por satélite 
inReach da @Garmin 
 
LINK#HaveNoLimits  

Explore e comunique a partir de qualquer local.  
Apresentamos o novo comunicador por satélite inReach da 
@Garmin’s  
 
LINK#HaveNoLimits 

 

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS: 

 
 

 

 

SUPORTE DE VEÍCULO COM 
ALIMENTAÇÃO  
010-12525-02             0753759180065 
PRVP: 69.99€ 
Desenhado para retirar e utilizar o 
dispositivo com uma só mão. Inclui 
ventosa e cabo com conetor USB 
integrado. 

SUPORTE COM ALIMENTAÇÃO  
 
010-12525-00      0753759177126 
PRVP: 29.99€ 
Desenhado para retirar e utilizar 
o dispositivo com uma só mão. 
Inclui cabo com conetor USB 
integrado. 

LANYARD FLUTUANTE  
 
010-12525-01     0753759177133 
PRVP: 7.99€ 
Mantem o seu dispositivo seguro 
enquanto navega. Este lanyard de 
neoprem permite ao dispositivo 
flutuar. 

SUPORTE DE BICICLETA 
 
010-11023-00         0753759074654 
PRVP: 11.99€ 
Coloque o seu dispositivo no seu 
guiador de forma fácil. Vem com 4 
braçadeiras e ajusta-se a 
diâmetros de guiador de até 
2.54cm. 

CABO MICRO USB 010-11478-01 753759101985 PVPR: €11.99 
Cabo micro USB para transferência de dados ou carga. 

ADAPTADOR AC, EUROPA 010-10635-01 753759049911 PVPR: €14.99 
Recarregue o seu dispositivo com este adaptador AC.  
Inclui adaptadores de tomada para Reino Unido e Europa. 

MULTICARREGADOR DE ALTA 
VELOCIDADE 

010-10723-17 753759111540 PVPR: €19.99 
Adiciona 2 portas USB de alta velocidade à tomada de 12V do seu 
veículo sem perder a capacidade de alimentar o seu dispositivo. 

SUPORTE ANTIDESLIZANTE 010-11602-00 753759975463 PVPR: €38.99 
Monte o seu dispositivo no tablier para uma navegação mais fácil 
enquanto conduz o seu veículo com este suporte antideslizante. 

SUPORTE PARA EMBARCAÇÃO 010-11031-00 753759075880 PVPR: €29.99 
Fixe o seu dispositivo de mão compatível em qualquer superfície plana 
com este suporte ajustável. 

CORDÃO RETRÁTIL 010-10888-00 753759066604 PVPR: €24.99 
Mantem o seu GPS perto e seguro com este cordão retrátil 

CLIPE PARA CINTO 010-11734-20 753759980375 PVPR: €8.99 
Mantenha o seu dispositivo ao alcance enquanto está em movimento 
com este clipe para o cinto. 

MOSQUETÃO COM CORDÃO 010-11854-00 753759990121 PVPR: €14.99 
Fixe facilmente o seu dispositivo ao cordão que se prende de forma 
segura com o mosquetão ao seu cinto, casaco e mochila. 

SUPORTE PARA MOCHILA 010-11855-00 753759990138 PVPR: €19.99 
Este ligeiro cordão para mochila é perfeito para condições que 
requerem atenção com as mãos livres. 

Para informação sobre acessórios compatíveis, por favor visite a página de produto em Garmin.com 

1 Os mapas TOPO pré-carregados inReach não são compatíveis com outros dispositivos; outros mapas Garmin não são compatíveis com este dispositivo. 2 Entre em Garmin.com/inreachfaq para compatibilidade. 3 Mais 
informação em Garmin.com/waterrating 


