
inReach
Dispositivos de comunicação 
via satélite e funções de  
navegação por GPS



EUROPA



> O PRECAVIDO: Ativo em zonas em que a cobertura móvel se pode comprometer 
comprometida

> O SUPERSEGURO: Quer estar 100% seguro e dispor de uma solução de comunicação 
que funcione em qualquer situação

> O AVENTURERO: Viaje para regiões com cobertura móvel desconhecida ou com custos 
Custos de roaming altos: Países nórdicos, África, Ásia, regiões alpinas, 
Europa de Este.

Ainda que a cobertura móvel na Europa seja boa na maioria das zonas povoadas, existem lugares onde o
telemóvel deixa de funcionar. Nestes momentos os dispositivos InReach são a solução.

EUROPA



inReach

Cobertura 
Global 

SOS Interativo EnvIo e receção
de SMS

Confirmação de 
entrega de mensagens

Posição GPS
e seguimiento 
em tempo real 

Compatível com
Smartphone via a 
APP Earthmap

Idiomas 

Navegação: 
Rotas e Waypoints

Qualidade Garmin

Previsão
meteorológica

(Outdoor e náutica)

Ping de localização



Portal Web

Um portal completo dedicado à 
gestão do seu dispositivo 
(activação, plano mensal, 
opções) Também poderá 

planear as suas rotas a partir 
do seu computador 

Dispositivos

Dispositivos de 
comunicação por satélite 

inReach :
inReach SE+ e inReach

Explorer+

App móvil

App Earthmate disponível a 
partir do seu Smartphone

(iOS, Android)

Partilhar 

MapShare é a plataforma 
web que lhe permite 
partilhar a sua rota, 

localização de mensagens 
em tempo real.

+ + +



Do polo Norte ao polo Sul e tudo o que está entre eles
• Cobertura global
• Sem zonas mortas ou marginais 
• A melhor conectividade 
• 66 satélites de comunicação: Low Earth Orbiting (LEO)



SOS Global – Serviço de busca e resgate e comunicação interactiva profissional

• Mensagens de SOS bidirecional (envio e receção) 
• Equipa profissional disponível 24 horas para atender em SOS
• Geos – Centro de coordenação de respostas de emergências mundial
• Resgates em qualquer parte do planeta*
• Assistência de seguimento de emergências global 24/7/365 
• Contacte com equipas de busca e salvamento locais
• Contacto permanente (até estar resolvida a emergência)

*Países excluidos a la pertenencia GEOS, a fecha de: 22 nov. 2016 - Franja de Gaza, Iraq (El territorio de Kurdistán no se excluye), Síria, Somalia, República Democrática del Congo (DRC), 
Afganistán, República del sur de Sudán, Irán, Líbia, Líbano, República Popular de Korea del Norte, Pakistán, Ucrania del Este, Yemen, Mali, Nigeria, Níger, República Centro Africana, República de Chechenia, Camerún



Envie e receba mensagens ou emails com confirmação de entrega

• Comunique com a sua família, amigos ou equipas de resgate de forma bidirecional
• Envie e receba mensagens de texto de 160 caracteres com coordenadas GPS
• Receba a confirmação de entrega para maior tranquilidade

inReach



inReach

• Ecrã a cores de 2.3‘‘ optimizado para outdoor – legível perfeitamente sob qualquer condição de luz
• Interface intuitiva: indicações claras sobre o estado do dispositivo e todas as suas funções e opções
• Visualize e responda a mensagens como um SMS tradicional  
• A interface baseada em botões para uma utilização com luvas
• Botão de SOS protegido para evitar alarmes acidentais

Fácil de manejar em qualquer condição



• Precisão GPS de +/- 5 metros

• Altímetro barométrico e bússola de  3 eixos
incorporados (solo Explorer+) 

• Resistente à água e pó
(IPX7; inmersión estándar a 1 m durante 30 min)

• Resistente a los impactos (Mil-STD-810G)

• Autonomia da bateria de 100 horas com
seguimento a cada 10 minutos

• Opções de suportes resistentes e seguros

Qualidade Garmin



O TEMPO

O serviço de Meteorología básico 
informa sobre a temperatura, 
precipitações, direção e velocidade do 
vento e pressão atmosférica até 3 dias.

O serviço de Meteorologia premium
adicione detalhes a 7 dias vista.

Meteorologia marinha mostra a altura 
das ondas e detalhes de visibilidade.



Gama inReach

Explorer+ inclui sensores de navegação, 
como altímetro barométrico e acelerómetro



Funções

Envio de SOS global
Cobertura global de satélite
Mensagens bidirecional
Seguimento
Partilhar localização
Compatibilidade com dispositivos móveis
Navegação*
Dados de mapas topográficos
Sensores**
PRVP

inReach SE+

449€

inReach Explorer+

499€



inReach

inReach SE+ 
010-01735-00
753759168698 
PVP 449.99€

inReach Explorer+
010-01735-11 
753759168711 
PVP 499.99€ 



Cable USB

inReach

Lanyard flutuante 010-12525-01
Suporte alimentado 010-12525-00
Adaptador AC Europa 010-10635-01
Suporte de automóvel 010-11602-00
Suporte de barco 010-11031-00
Clip mosquetão 010-11022-20
Suporte de bicicleta 010-11023-00
Suporte para mochila 010-11855-00



Safety Recreation Expedition Extreme Gastos extras 
SOS Ilimitados Ilimitados Ilimitados Ilimitados

SMS 10 40 Ilimitados Ilimitados

Mensagens pré-definidas Ilimitados Ilimitados Ilimitados Ilimitados

Intervalos de seguimento +10 minutos +10 minutos +10 minutos +2 minutos

Pontos de seguimento 0.12 cts/und Ilimitados Ilimitados Ilimitados

Pings de localização 0.12 cts/und Ilimitados Ilimitados Ilimitados

Quotas mensais
Contrato anual 14.99€ 29.99€ 59.99€ 99.99€ Activação

24.99€
Passar a plano inferior

29.99€

Planos Freedom 19.99€ 44.99€ 79.99€ 124.99€ Quota anual
29.99€

Encargos extras
Mensagens (c/u) €0.65€ 0.65€ N/D N/D




