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Escolha seu
novo celular

A escolha de um celular novo envolve uma série de deci-
sões. Existem dezenas de opções fornecidas pelas fabrican-
tes. Como fazer a decisão certa? Vejaalgumas especifi cações 
que marcam presença em qualquer fi cha técnica de telefone.

TELA COM RESOLUÇÃO FULL HD
A resolução da tela indica a quantidade de pixels, pontos 

luminosos e coloridos que compõem a imagem. Este quesito 
é de vital importância porque as pessoas adoram assistir a 
conteúdos em vídeo. Além disso, um celular com resolução 
Full HD (1920 x 1080 pixels) garante melhor visualização 
das fotos publicadas e compartilhadas em redes sociais. Fuja 
de celulares com display apenas HD (1280 x 720 pixels), 
tecnologia que já foi superada.

PROCESSADOR QUAD-CORE
O processador é o cérebro do smartphone. Devido à sua 

importância, procure smartphones com a inscrição quad-
core. A nomenclatura indica que o componente conta com 
quatro núcleos para realizar o processamento de dados. Já 
existem celulares octa-core no mercado, aqueles com oito 
núcleos. Fuja de alternativas dual-core (com dois núcleos).

MEMÓRIA RAM DE 2 GB
De nada adianta um cérebro poderoso se o dispositivo 

não lembra das tarefas que precisa concluir. Procure, por-
tanto, celulares com memória RAM de 2 GB, o que será 
sinônimo de menos engasgadas e travadas. Desta forma, 
o telefone poderá rodar o sistema Android com mais folga. 
Evite smartphones com 1 GB de RAM – eles são dor de 
cabeça na certa.

ARMAZENAMENTO DE 32 GB
Na fi cha técnica, armazenamento indica o espaço para 

salvar os arquivos, como documentos, fotos e vídeos. O 
ideal é adquirir um telefone com pelo menos 32 GB e fuja 
daqueles com 16 GB, pois o próprio sistema do dispositivo 
ocupa espaço, e é comum que um telefone com esta capa-
cidade ofereça, na realidade, 27 GB.

INTERNET 4G
Ainda existem opções de celulares com internet 3G, 

principalmente no mercado de smartphones usados. Já os 
telefones com 4G estão preparados para o futuro, pois são 
compatíveis com rede de telefonia mais velozes. No Brasil, 
algumas operadoras estão aos poucos liberando o 4G Plus.

Vale lembrar que a indústria trabalha com a retrocom-
patibilidade, o que quer dizer que os celulares com 4G 
funcionam no 3G e 2G. Ao optar por um modelo desses, o 
consumidor aumenta o leque de opções na hora de conectar 
à grande rede.

DE OLHO NOS ACESSÓRIOS

Case com suporte 
Esse é para quem busca discrição e praticida-
de. O case com suporte tem textura emborra-
chada para pro-
teger o celular, 
além da função 
de apoio para 
você assistir a vídeos 
com mais comodidade.

Capa impermeável 
A capa impermeável possui alça e travas de 
segurança para proteger o smar-
tphone da água, quando você 
estiver na praia, piscina, 
pescaria, trilhas, ca-
choeiras etc. Você 
pode tirar fotos à 
vontade, sem medo 
de danificar o aparelho!

Suporte articulado 
O suporte articulado permite 
que você posicione o celu-
lar da maneira que quiser, 

usando o clip para fixar o 
aparelho em mesas, cabeceira da 

cama e outras superfícies. A “garra” 
que segura o celular tem 
interior de borracha, macio 
e aderente. Você pode usar 

o suporte para tirar fotos, ler, 
assistir vídeos, e outras funções.

Pau de selfie
Talvez o mais ama- do entre 
os acessórios para celular, 
o pau de selfie já ganhou o 
coração dos brasilei- ros. 
Com ele, sempre cabe mais 
um na foto. É prático, ideal para 
levar em viagens e conseguir ângulos 
diferentes para os seus registros.

Carregador portátil
O carregador portátil permite que você 
acesse redes sociais, jogue Candy Crush, tire 
fotos e até fale no celular à 
vontade, sem 
medo de ficar 
sem bateria. 
É prático para 
carregar na bolsa ou na 
mochila e vale o investimento!

Película
O primeiro e mais importante da lista! Uma 

parte considerável da população 
tem smartphone com a 

tela trincada e convive 
com isso. Mas você não 
precisa fazer parte 
deste grupo, basta 
proteger seu aparelho 
com uma película. O 
investimento é baixo e 
protege mesmo!

MINITRIPÉ FLEXÍVEL
O minitripé flexível pode ser usado com 
smartphone ou máquina fotográfica. Além 
de ser usado como tripé, é possível 
prendê-lo em galhos, 
corrimãos etc. Um 
acessório portátil 
para levar em 
qualquer passeio, 
com estrutura 
estável e total fle-
xibilidade. Você vai 
conseguir fotos incríveis 
com seu smartphone.

SUPORTE E CAPA PROTETORA
PARA MOTO E BICICLETA
O suporte para moto e bicicleta é para quem 
vive sobre duas rodas. Ele prende o celular de 
forma segura e inclui uma capa para prote-

ger o aparelho da 
chuva. Disponível 

em dois tama-
nhos, serve para 
todos os modelos 
de smartphone. 
Ideal para quem 
usa o GPS para 
se deslocar!


