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iPhone X, Apple
O topo de linha da Apple, o iPhone X,
tem design em vidro e tela Super
Retina de 5,8 polegadas, recarga sem
fio e câmera traseira aprimorada com
dupla estabilização óptica de imagem.
O smartphone apresenta uma forma de
desbloqueio, autenticação e
pagamento inovadora e segura
com o Face ID, que é possível por
meio da nova câmera frontal,
TrueDepth com projetor de pontos,
câmera infravermelho e emissor de
luz, e com o chip A11 Bionic para
mapeamento e reconhecimento
facial preciso. A partir de R$ 6.999.
apple.com/br
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iPhone 8 e 8 Plus, Apple
O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus têm design em
vidro e alumínio, tela Retina HD e chip A11 Bionic.
As telas de Retina HD têm a tecnologia True Tone
e são ajustadas de acordo com a luz ambiente
para garantir uma experiência de visualização
mais natural. No iPhone 8 Plus a câmera, de 12MP,
dupla tem o modo de iluminação de retrato.
O carregamento sem fio é um novo recurso
poderoso do iPhone. Preços: iPhone 8,
a partir de R$ 3.999, e iPhone 8 Plus,
a partir de R$ 4599. apple.com/br

Zenfone 4 Selfie Pro, Asus
O smartphone é indicado para quem
gosta de fazer selfies com qualidade.
O Zenfone 4 Selfie Pro tem a câmera
frontal com um sensor de imagem
dual-pixel Sony® IMX362 e tecnologia
ASUS SuperPixel™ que captura imagens
2x mais iluminadas em ambientes com
baixa luminosidade, além da
capacidade de gravar vídeos
surpreendentemente detalhados em UHD
4K. O aparelho é equipado ainda com
uma segunda câmera frontal com lente
wide angle de 120º, que permite que os
usuários encaixem mais pessoas ou
elementos da paisagem no
enquadramento. A partir de R$ 1.499.
loja.asus.com.br

Moto Z2 Force Edition, Motorola
O modelo topo de linha da Motorola, o Moto Z2 Force Edition tem a
exclusiva tecnologia ShatterShield™, que não trinca nem estilhaça.
O smartphone é equipado ainda com câmera traseira dupla, 64GB de
memória interna, 6GB de RAM e bateria de longa duração. Com Moto Snap
(acessório vendido separadamente) 360 Camera é possível tirar fotos e gravar
vídeos 4k com áudio 3D, já o Moto GamePad transforma o
smartphone em joystick em apenas um clique. Outro recurso é a Tela
Noturna, que, a cair da noite, ajusta automaticamente a cor da
tela, reduzindo a luz azul que pode interferir no sono do usuário.
A partir de R$ 2.999. motorola.com.br
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