HTC apresenta três novos modelos
Date : 17 de Fevereiro de 2010
Foi há poucas horas o evento da HTC na MWC em Barcelona, onde foram apresentadas as
três novas estrelas da companhia, dois dos quais com Android e um com Windows Mobile.
Obviamente, tudo com Sense UI renovada.
São eles o HTC HD mini, o HTC Legend e o HTC Desire. É a grande aposta da HTC para o
primeiro semestre de 2010.

HTC HD mini

Especificações
Ecrã: 3,2 polegadas;
Sistema Operativo: Windows Mobile 6.5.3;
Processador: Qualcomm de 600 MHz;
Câmara: 5 megapíxeis com flash;
Data de Lançamento: Abril de 2010;
É de salientar o facto do HD mini não receber o upgrade para o Windows Mobile 7. Ainda
assim, com a Sense UI renovada e com o seu tamanho reduzido (em relação ao seu irmão
mais velho HD2), parece-me um óptimo dispositivo, ideal para andar no bolso.
HTC Legend
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Especificações
Ecrã: 3,2 polegadas;
Sistema Operativo: Android 2.1;
Processador: Qualcomm de 600 MHz;
Câmara: 5 megapíxeis com flash;
Data de Lançamento: Abril de 2010;
O HTC Legend é visto como um sucessor do HTC Hero, e isso pode ser observado até pelas
parecenças no design. É evidentemente mais potente e possui em vez da trackball, um
"joystick óptico".
HTC Desire

Especificações
Ecrã: 3,7 polegadas;
Sistema Operativo: Android 2.1
Processador: Qualcomm de 1GHz;
Câmara: 5 megapíxeis com flash;
Ram: 576MB;
Data de Lançamento: Segundo trimestre de 2010;
Já o HTC Desire é um "Nexus Two". Muito semelhante ao Nexus One (também fabricado pela
HTC), ganha em RAM e na Sense UI. O único senão é sua data de lançamento tardia.
São as três grande apostas da HTC para esta primeira metade do ano, que são nada mais,
nada menos do que três dispositivos de topo e que explicam a popularidade da marca. Para
além disso, esta nova Sense UI vai sair como um upgrade grátis. Só boas novidades.
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