Reveja tudo o que a Apple apresentou na última Keynote
Date : 13 de Setembro de 2017
Foi ao final da tarde do dia de ontem que mais uma Keynote da Apple aconteceu. Com o fulgor
que lhe é reconhecido, Tim Cook revelou todas as novidades que a empresa veio a preparar no
último ano.
O foco foi sem dúvida o iPhone X, mas muitos outros produtos de peso foram apresentados.
Os novos iPhones são finalmente conhecidos e a Apple ainda adicionou algumas novidades
extra. Vamos agora passar em revista tudo o que de novo foi mostrado na casa da Apple.

Foi com um excelente vídeo, a mostrar o famoso Steve Jobs Theater, que a Apple deu início a
um grande evento onde apresentou as suas novidades. Terminado o vídeo, palavras de Steve
Jobs fizeram-se ouvir por todo o auditório. Sem grandes demoras, Tim Cook subiu ao palco
onde disse algumas palavras relativamente a Steve Jobs e onde quis mostrar que a identidade
da Apple permanecera igual, desde que o antigo CEO da marca da maçã partiu.
Steve was a genius
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Tim Cook

Today at Apple…
Não demorou muito para que as novidades começassem a ser apresentadas no palco. A
primeira a ser apresentada tem o nome Today at Apple e trata-se de uma nova experiência
criada pela Apple com o objetivo de levar os utilizadores de produtos da Apple a explorarem
aquilo que realmente os apaixona e motiva. A Apple pretende implementar este projeto nas
suas lojas localizadas ao redor do mundo.

Um exemplo dado para para demonstrar a visão da Apple por detrás desta ideia foi a App Swift
Playgrounds, que ensina a programar no iPad de uma forma divertida.

Apple Watch 3 com LTE
Antes de Jeff Williams passar à apresentação do novo relógio inteligente, foram relembradas
algumas novas funcionalidades que chegarão ao Apple Watch quando o dispositivo receber a
nova versão do watchOS 4.
Uma delas foi o Apple Heart Study, que ajuda na monitorização os batimentos cardíacos dos
utilizadores. O novo WatchOS pode ser descarregado a partir de 19 de setembro.
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Depois desta breve introdução, o Apple Watch e todas as suas novas funcionalidades foram
revelados. O relógio conta agora com um novo processador dual-core. Para além disso, conta
com um novo chip, o W2, que permite que a gestão de recursos como Wi-Fi e Bluetooth seja
feita de forma mais eficiente, ajudando assim na poupança de bateria.
Além disso, o relógio conta agora com uma antena LTE e aceita um SIM eletrónico, para
possibilitar a realização de chamadas sem ser preciso a utilização do iPhone. Mas para já está
opção ainda não se encontra disponível em Portugal, nem existe referência para quando
poderá chegar.
https://www.youtube.com/watch?v=jUvD80mNKBM
Estes novos Apple Watch chegam ao mercado a 22 de setembro, com as pré-vendas a
começarem alguns dias antes. O seu preço será de 379€, na versão sem LTE. A versão com
LTE, que só existe ainda nos EUA, terá um custo de 399$.
Apple apresentou o Apple Watch Series 3

Uma Apple TV 4K foi apresentada…
Em termos de design não se verificam alterações naquele que é o centro de entretenimento da
Apple.
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A nova Apple TV conta com duas tecnologias fundamentais: 4K e HDR 10 com Dolby Vision,
que permitem desfrutar de excelente qualidade de imagem.

Além disso, para ser capaz de suportar todas estas funcionalidades, a Apple irá incluir o
poderoso processador A10 X Fusion, que possibilita jogar na TV com imagens nítidas, suaves
e com qualidade.
A Apple TV 4K estará disponível no dia 15 de setembro com um preço que se inicia nos 199€ e
começará a ser enviada uma semana depois.
Chegou a Apple TV 4K, a nova revolução da Apple

iPhone 8 e iPhone 8 Plus foram apresentados
Um novo iPhone 8 e 8 Plus chegam ao público com um novo design. O vidro que envolve as
partes da frente e de trás fornecem ao dispositivo o aspeto premium a que os os utilizadores já
se habituaram.
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Conta também com um novo processador, o A11 Bionic, com uma arquitetura de 64 bits, que
fornece uma excelente performance. O novo processador permite que a aplicação da Câmara
brilhe mais do que nunca, devido ao espetacular poder computacional que fornece.
O iPhone 8 tem uma câmara de 12MP e o iPhone 8 Plus conta um um sistema de duas
câmaras cada uma com 12 MP.
A nova câmara capta melhor as texturas e profundidade dos cenários. O Portrait Mode será
melhor com a nova câmara e esta inclui ainda uma nova funcionalidade chamada Portrait
Lightening que permite a fotógrafos realizar efeitos de estúdio.
https://www.youtube.com/watch?v=k0DN-BZrM4o
Uma das grandes novidades foi a apresentação do sistema de carregamento wireless que, de
facto, permite que os novos smartphones da Apple carreguem a bateria sem recorrer a fios.
O novo iPhone 8 estará disponível em Portugal a partir de 829€ e o 8 Plus a partir de 939€,
ambos com modelos de 64 e 256GB.
Apple acaba de apresentar os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Chegou o tão esperado iPhone X
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A Apple deixou para último a grande atração da festa.
Para comemorar os 10 anos de iPhone a Apple apresentou o iPhone X (pronunciado “Ten” =
dez). Tal como os rumores indicavam, o novo iPhone apresenta um ecrã OLED Super Retina
Display, com uma espantosa densidade de pixels (458ppi) e que ocupa o ecrã todo. Além
disso, conta com a tecnologia True Tone, que ajuda a balancear a cor branca e que já estava
disponível em alguns iPads.

Sim, não tem botão “Home”. Para desbloquear o iPhone X é necessário usar uma nova
tecnologia chamada Face ID e que possui um sistema chamado True Depth, localizado na
parte da frente do Smartphone. Este sofisticado sistema usa redes neurais e algoritmos de
Machine Learning para processar o reconhecimento facial. Além disso, este sofisticado sistema
usa uma secção do processador A11 Bionics, chamada Secure Enclave, para guardar as
configurações do Face ID.
O sistema que controla o Face ID permite controlar Emojis com a cara. Isto é possível porque o
sistema consegue perceber de que forma os músculos da cara se mexem.
https://www.youtube.com/watch?v=K4wEI5zhHB0
Para desbloquear o iPhone X basta ao utilizador colocá-lo à sua frente e deslizar com o dedo
para cima. Para regressar ao ecrã inicial basta deslizar o dedo de baixo para cima e para trocar
de aplicações e aceder ao Centro de Controlo faz-se exatamente a mesma coisa mas parando
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no centro do ecrã.
O novo iPhone possui duas câmaras de 12 MP incríveis e conta com um novo filtro de cores e
dupla estabilização de imagem. Para além disso, a câmara frontal do iPhone X é capaz de tirar
fotos com Portrait Mode e Portrait Lightening.

Tal como o iPhone 8, o iPhone X também suporta carregamento Wireless. Além de tudo isto,
foi apresentado um novo sistema que permite carregar vários produtos Apple ao mesmo tempo.
Chama-se AirPower e estará disponível no próximo ano.
Será possível encomendar o iPhone X a partir do dia 27 de outubro e este começará a ser
distribuído a 3 de novembro. De acordo com o site da Apple, o seu preço é de 1179€ para a
versão de 64 GB e 1359€ para a versão de 256 GB.
A nova versão do iOS 11 poderá ser descarregada por todos os utilizadores a partir do dia 19
de setembro.
iPhone X – O melhor iPhone de sempre

Todos estes novos produtos vão estar disponíveis em breve e nessa altura se verá como o
mercado irá reagir a estas novidades e se a Apple, mais uma vez, acertou em cheio.
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