
VIRB® X / XE Câmera de Ação
Compacta, à prova d’água e dados G-Metrix™



VIRB® X e VIRB® XE representam um corajoso passo em direção à 
evolução das câmeras de ação. São menores, mais leves e mais 
inteligentes do que nunca. Câmeras resistentes, compactas com 
ricos recursos de gravação, com imagens de de alta definição, ângulo 
amplo e opção de câmera lenta para ações de alta velocidade. 
G-MetrixTM permite que a VIRB® X e VIRB® XE usem sensores 
integrados e compatibilidade wireless para capturar informações 
de performance que você pode sobrepor à gravação para uma 
experiência de vídeo mais rica. 

Vida. Câmera. Ação.



VIRB X® / VIRB® XE

C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A I S 

G-Metrix: GPS e sensores de movimento embutidos mais 
conectividade com sensores externos opcionais para capturar e 
integrar os dados de desempenho, como velocidade,  altitude,  
frequência cardíaca e G-force no vídeo

•  HD vídeo: Resolução de 1080p a 30 fps/120 fps câmera lenta, 
suporte PAL/NTSC

• 

• Alto contraste: visor de 1’’ oferece configuração da câmera rápida 
e  intuitiva
• 

• 12MP@10 para captura de fotos em modo de disparo contínuo
• 

• Iniciar/parar gravar diretamente do seu dispositivo Garmin 
compatível
• 

• À prova d’água: 5ATM/50m sem o case adicional
• 

• Áudio nítido em qualquer lugar sem abafamento sonoro
• 

• Carregador robusto para energização
• 

• Imagens sincronizadas automaticamente a partir de várias câmeras
• 

V I R B ® X E  –  R E C U R S O S  A D I C I O N A I S

•  HD vídeo: Resolução de 1080p a 60 fps / 240 fps câmera lenta, 
suporte PAL/NTS 

• 

• Resolução de 1080p a 60 fps / 240 fps câmera lenta, suporte PAL 
/ NTSC
• 

• 12MP@30 para captura de fotos em modo de disparo contínuo
• 

• Vídeo estável graças a estabilização de imagem com base em 
giroscópio
• 

•  PRO Mode para ajustes manuais avançados da câmera          ex: 
controle de balanço, nitidez, cor, limite ISO e compensação de 
exposição



Excelente som HD sem fio
Equipada com o Bluetooth 4.0, a VIRB® X é conectada diretamente a 
headsets ou microfones sem fio com Bluetooth para capturar áudio 
em alta definição. Não importa se  você está longe da câmera ou 
se  deseja capturar suas aventuras enquanto pilota uma moto, a 
VIRB® X   garante que todas as suas necessidades sejam atendidas.

VIRB® App

Aplicativo gratuito que transforma seu celular ou tablet
compatível em um controle Wi-Fi para VIRB® X ou XE.

• Veja e controle múltiplas câmeras
• Assista e edite gravações
• Adicione gráficos e informações G-MetrixTM

• Adicione vídeos e controle o volume
• Publique em serviços de compartilhamento de vídeo
• Rastreie as câmeras perdidas

Direção, velocidade & elevação
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Velocidade, watts & frequência cardíaca
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Utilizando VIRB® Edit

Com VIRB® Edit, importe seus vídeos que serão organizados em 
pequenos clipes na ordem em que foram filmados, fáceis de 
gerenciar, tornando simples para vê-los e selecioná-los para 
edição. Você também pode exportar o vídeo para o computador 
e postar em sites como Vimeo™, YouTube™ e Facebook™.

       VIRB® Edit Aplicativo:

Software   gratuito   que  gera  automaticamente vídeos excelentes 
das suas experiências, prontos para serem automaticamente 
compartilhados com as informações G-Metrix™  recolhidas  pela VIRB® 
X ou XE.  

• Criação  de vídeos de forma simples, prontos para um        
compartilhamento super rápido
• Adicione gráficos e informações G-Metrix™ no seu vídeo 
• Ferramentas de edição: corte, divida e combine vídeos 
• Aplique câmera lenta ao seu vídeo
• Sincronize automaticamente vídeos de várias câmeras        VIRB® 
X ou XE 
• Adicione música e controle o volume em cada clipe
• Publique diretamente no YouTube ou exporte para seu       
computador    
• Crie  e compartilhe  suas  informações  e  gráficos             
 personalizados  de desempenho

O  aplicativo  combina vídeo de sua câmera VIRB® com      GPS e 
outros dados de um dispositivo Garmin compatível. O resultado 
é uma experiência de vídeo rica em que você pode facilmente 
compartilhar em redes sociais. 

Faça download GRATUITO em nosso site:
http://www.garmin.com/en-US/shop/downloads/virb-edit



ACESSORIOS

A C E S S Ó R I O S  V I R B ®  X  /  X E

Montagem de bases planas e curvas extras 
para VIRB®X ou XE. Inclui 3 montagens 
planas e 3 curvas.

Monte a sua VIRB®X ou XE de quase toda 
forma com uma variedade de ligações e 
monstagens de superfície.

Fixe a VIRB®X ou XE em tubos de diâmetros 
pequenos (0,9 a 2,4cm).

Monte a sua VIRB®X ou XE no guidão ou 
qualquer cano ou tubo de diâmetros de 
19mm-38mm. Inclui braços ajustáveis.

Monte sua VIRB®X ou XE quando estiver na 
água: em pranchas de surfe, barcos, 
caiaques, mais.

Monte sua VIRB®X ou XE em seu pára-brisa 
ou qualquer superfície lisa e plana em seu 
veículo para gravação enquanto estiver 
dirigindo ou voando.

Carregue sua VIRB®X ou XE. Com entrada 
externa de 3.5mm para microfone, saída 
para RCA e porta mini-USB.

Vista essa tira ajustável na sua cabeça. Use o 
clipe para prender a VIRB®X ou XE em 
qualquer lugar (3mm-6mm).

Fixe a VIRB®X ou XE através das aberturas 
de ventilação do seu capacete.

Capture sua pedalada com esse combo para 
ciclismo.

Kit base de 
montagem

Kit de suporte para
braços ajustáveis

Suporte tubular
pequeno

Suporte tubular
grande

Suporte para
esportes aquáticos

Suporte 
automotivo

Cabo de energia
resistente

Suporte de faixa para
cabeça + Ready clip

Suporte de faixa
para capacete com 
ventilação

Suporte combo
para ciclismo

Monte sua VIRB®X ou XE nos seus ombros 
com este colete confortável. Ótimo para 
ciclismo, esportes de neve, pescaria e muito 
mais.

Encaixe com rosca 1/4-20 que serve em 
qualquer tripé padrão.

Mantenha a VIRB®X ou XE boiando com esta 
montagem em colete salva-vidas. Ótimo 
para esportes aquáticos e passeios de barco.

Monte sua VIRB®X ou XE no seu pulso ou em 
qualquer outro lugar. Inclui tira extra longa 
de 203mm de diâmetro.

Coloque lentes na sua VIRB®X ou XE para 
reduzir a distorção da imagem da hélice de 
seus vídeos.

Partes de substituição para VIRB®X ou XE. 
Inclui: entrada de lente, trava da lente, 
flange de fixação, parafusos e ferramentas.

Mantém sua câmera pronta para filmar 
com nitidez onde os níveis de unidade são 
altos.

Para gravações longas, leve uma bateria 
adicional para manter sua VIRB®X ou XE 
sempre funcionando.

Colete para montagem
no ombro

Suporte para tripé

Suporte para colete
salva-vidas

Tira para o pulso

Lemte com filtro de
densidade neutra

Kit de reparo

Kit anti-embaçante

Bateria adicional
Li-Ion



ACESSORIOS

TABELA COMPARATIVA

Tamanho da unidade (L x A x P) 

G-Metrix™

GPS

1440p FPS
1080p FPS

480p FPS (câmera lenta)

NTSC + PAL

Cinema Frames Rates
Estabilização da imagem

Modo Pro (controle de balanço, nitidez, cor
limite de ISO e compensação de exposição)

Resolução de Foto

À prova d’água

Time Lapse

On-Demand Burst

Capacidade máxima modo Burst

Controle com um toque

Rastreamento da VIRB®

Compatibilidade VIRB® Edit

SmartReady (Wi-fi® connection)

Compatibilidade VIRB® App

VIRB® X VIRB® XE

960p FPS

720p FPS

30, 25

30, 25

60, 50, 30, 25

120

12MP, 7MP

12MP@10fps

Customizável em
intervalos de até 120s

À prova d’agua até
50 metros

30
60, 50, 48, 30, 25, 24

100, 60, 50

240

24,48fps
giro aprimorado

12MP, 7MP

12MP@30fps

À prova d’agua até
50 metros

Tabela
Comparativa

77 x 40,6 x 36,8 mm77 x 40,6 x 36,8 mm

Customizável em
intervalos de até 120s

Botão de foto

Sincronização com 
múltiplas câmeras

ANT+® Wireless Controle remoto/Sensores Controle remoto/Sensores

Duração da bateria Até 2h (1080p@30fps) Até 2h (1080p@30fps)

Peso 151 g

Tamanho do visor 25,4 mm25,4 mm

151 g

Microfone interno

Tipo de bateria íon de lítio íon de lítio

Capacidade da bateria

Tipo de arquivo

Sensor de imagens 16 MP, 1/2,3” CMOS

mp4

Microfone externo opcional opcional

12,4 MP, 1/2,3” CMOS

mp4

Áudio Bluetooth®

Acelerômetro

Giroscópio

120, 100, 60, 50, 30, 25

Correção de distorção de lentes

980mAh

A C E S S Ó R I O S  V I R B ®  X  /  X E

Montagem de bases planas e curvas extras 
para VIRB®X ou XE. Inclui 3 montagens 
planas e 3 curvas.

Monte a sua VIRB®X ou XE de quase toda 
forma com uma variedade de ligações e 
monstagens de superfície.

Fixe a VIRB®X ou XE em tubos de diâmetros 
pequenos (0,9 a 2,4cm).

Monte a sua VIRB®X ou XE no guidão ou 
qualquer cano ou tubo de diâmetros de 
19mm-38mm. Inclui braços ajustáveis.

Monte sua VIRB®X ou XE quando estiver na 
água: em pranchas de surfe, barcos, 
caiaques, mais.

Monte sua VIRB®X ou XE em seu pára-brisa 
ou qualquer superfície lisa e plana em seu 
veículo para gravação enquanto estiver 
dirigindo ou voando.

Carregue sua VIRB®X ou XE. Com entrada 
externa de 3.5mm para microfone, saída 
para RCA e porta mini-USB.

Vista essa tira ajustável na sua cabeça. Use o 
clipe para prender a VIRB®X ou XE em 
qualquer lugar (3mm-6mm).

Fixe a VIRB®X ou XE através das aberturas 
de ventilação do seu capacete.

Capture sua pedalada com esse combo para 
ciclismo.

Kit base de 
montagem

Kit de suporte para
braços ajustáveis

Suporte tubular
pequeno

Suporte tubular
grande

Suporte para
esportes aquáticos

Suporte 
automotivo

Cabo de energia
resistente

Suporte de faixa para
cabeça + Ready clip

Suporte de faixa
para capacete com 
ventilação

Suporte combo
para ciclismo

Monte sua VIRB®X ou XE nos seus ombros 
com este colete confortável. Ótimo para 
ciclismo, esportes de neve, pescaria e muito 
mais.

Encaixe com rosca 1/4-20 que serve em 
qualquer tripé padrão.

Mantenha a VIRB®X ou XE boiando com esta 
montagem em colete salva-vidas. Ótimo 
para esportes aquáticos e passeios de barco.

Monte sua VIRB®X ou XE no seu pulso ou em 
qualquer outro lugar. Inclui tira extra longa 
de 203mm de diâmetro.

Coloque lentes na sua VIRB®X ou XE para 
reduzir a distorção da imagem da hélice de 
seus vídeos.

Partes de substituição para VIRB®X ou XE. 
Inclui: entrada de lente, trava da lente, 
flange de fixação, parafusos e ferramentas.

Mantém sua câmera pronta para filmar 
com nitidez onde os níveis de unidade são 
altos.

Para gravações longas, leve uma bateria 
adicional para manter sua VIRB®X ou XE 
sempre funcionando.

Colete para montagem
no ombro

Suporte para tripé

Suporte para colete
salva-vidas

Tira para o pulso

Lemte com filtro de
densidade neutra

Kit de reparo

Kit anti-embaçante

Bateria adicional
Li-Ion

980mAh



Suporte Técnico

E-mail: suporte@garminbrasil.freshdesk.com

rma.garminstore.com.br

Tel.: 0800 770 4960

www.garmin.com.br

virb.garmin.com/pt-br
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