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Xperia XZ Premium, Sony
O Xpera XZ Premium é o primeiro smartphone no mundo a gravar em super slow
motion e com display 4K HDR. A câmera Motion Eye™ com velocidade
superlenta grava vídeos com 960 quadros por segundo, para uma reprodução
quatro vezes mais lenta do que a de outros swmartphones. A Captura preditiva dá
a largada e começa a carregar as imagens antes mesmo de você pressionar o
botão. Com processador octa-core ultrarrápido, leitor de impressão digital, 64GB
de memória e 4GB de RAM, o smartphone també é resistente à água e poeira. A
partir de R$ 3.999,99. sonymobile.com/br
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Galaxy Note8, Samsung
O smartphone multitarefa Galaxy Note8 é um aparelho para quem deseja conciliar
atividades pessoais e profissionais. Com Display Infinito de 6,3 polegadas
Quad HD + Super Amoled é possível acessar mais conteúdo rolando menos a tela.
A caneta S Pen tem uma ponta mais fina de 0,7 mm que melhora a experiência para
assistir, ler ou desenhar. É equipado com câmera dupla de 2MP com estabilizador de
imagem ótica (OIS) em ambas as lentes – de grande angular e telefoto, que permitem
capturar imagens mais nítidas em qualquer situação. Com 6GB de RAM e processador
de 10nm, o aparelho possui versões de 64GB e 128GB de memória, expansível
com mais 256GB. A partir de R$ 4.399 (64GB). samsung.com/br

Q6, LG
Com apenas 69,3 mm de largura e tela plana, o LG Q6 é um smartphone confortável para
segurar. O design é metálico e foi projetado para resistir melhor a impactos em qualquer
direção. A câmera frontal tem lente grande angular de 100 graus que melhoram a
experiência com selfies. A configuração de grande angular pode ser usada para capturar
toda a cena, já o ângulo normal é indicado para fotos mais próximas e mais pessoas.
Com reconhecimento facial, o aparelho pode ser desbloqueado rapidamente sem ter que
digitar, desenhar, deslizar ou usar a impressão digital. O armazenamento é de 32GB de
memória interna, 3GB de memória RAM. E ainda tem a memória
expansível de até 2TB. A partir de R$ 1.299. brshop.lg.com
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