Chegaram novos Google Pixel 2, Made By Google
Date : 4 de Outubro de 2017
Foram muitas as linhas que se escreveram sobre os novos Google Pixel durante os últimos
meses. Entre especulações e certezas, eis que a Google acaba de apresentar dois dos
melhores smartphones da atualidade.
Estes são os Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL, onde a Inteligência Artificial está em primeiro
lugar.

A Google apresentou hoje a sua nova linha de smartphones com os novos Pixel 2 disponíveis
em duas dimensões: 5" e 6".
O Pixel 2 XL é construído em alumínio e traz um ecrã de 6" pOLED com rácio 18:9 e resolução
QHD. Para quem gosta de utilizar óculos polarizados, o novo Pixel traz uma polarização
circular que facilita a visualização do conteúdo no ecrã.
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Por sua vez, o Pixel 2 trará um ecrã de 5" AMOLED com resolução FullHD e rácio de contraste
100,000:1.
A nível do restante hardware, ambos os modelos vão ser idênticos. O processamento está
entregue ao SoC Qualcomm Snapdragon 835, 4GB de RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento
interno, possuem um sensor de impressões digitais traseiro e colunas Stereo frontais. Além
disso estão equipados com Bluetooth 5.0, resistência à água e conector USB Tipo-C.
Infelizmente o Jack 3,5mm não está presente, obrigando a utilizar um adaptador que
acompanha os smartphones na caixa. O sistema operativo será o Android 8 Oreo.
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Ambos os modelos possuem ainda Active Edge, com comportamento idêntico ao Edge Sense
da HTC, e tecnologia Always On. No Homescren houve também ligeiras alterações, havendo
agora uma zona para exibir a temperatura e eventos na agenda. Além disso, faz uso do
microfone sempre ativo para o "Ok Google" do assistente pessoal para reconhecer qualquer
música que esteja a ouvir, mesmo que no rádio, e exibir o seu nome e cantor.
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Em fotografia ambos os modelos também partilham o mesmo hardware, possuindo uma
câmara de 12 MP (com um único sensor), dual pixel phase detection, estabilização ótica e
eletrónico em simultâneo e otimização por inteligência artificial. Mesmo utilizando uma única
câmara, ambos os modelos trazem o modo retrato. Como já é hábito, o armazenamento no
Google Photos para os Pixel 2 será ilimitado.
Segundo a Google, e já disponível na DxOMark, os novos Pixel 2 obtiveram uma pontuação de
98 pontos no geral, subindo ao primeiro lugar. Analisando em detalhe, em fotografia não
conseguiu ultrapassar o Samsung Note 8, que lidera com 100 pontos, face os 99 do Pixel 2. Já
no vídeo, os novos smartphones da Google ultrapassam com larga vantagem a concorrência,
tendo obtido 96 pontos, face aos 89 do iPhone 8 Plus e 84 do Samsung Note 8.
Os Pixel 2 estão também desenhados para a realidade virtual, tanto no ecrã como na câmara,
e serão os primeiros smartphones a suportar Google Lens.
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O Google Pixel 2 estará disponível nas cores Just black, kinda blue e clearly white e custará, na
versão base de 64 GB, 649$. Já o Google Pixel 2 XL apenas estará disponível em Branco e
numa combinação de Preto e Branco e terá um preço, na versão base com a mesma
capacidade, de 849$. As pré-encomendas começam já hoje e terão incluído um Google Home
Mini grátis.

Características principais
Especificações Google Pixel 2
Ecrã: AMOLED 5", 1080 x 1920 píxeis, proteção Gorilla Glass 5
Sistema operativo: Android 8.0
Processador: Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz
Kryo)
Memória: 64/128 GB, 4 GB RAM
Câmara traseira: 12,2 MP com estabilizador óptico e electrónico de imagem
Câmara frontal: 8 MP
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USB: Tipo-C sem jack de áudio
Bluetooth: 5.0
Wi-Fi:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Certificação: IP67 (à prova de água e poeiras)
Segurança: Sensor de impressões digitais traseiro
Bateria: 2700mAh com carregamento rápido

Especificações Google Pixel 2 XL
Ecrã: pOLED 6.0", 1440 x 2880 píxeis (18:9), proteção Gorilla Glass 5
Sistema operativo: Android 8.0
Processador: Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz
Kryo)
Memória: 64/128 GB, 4 GB RAM
Câmara traseira: 12,2 MP com estabilizador óptico e electrónico de imagem
Câmara frontal: 8 MP
USB: Tipo-C sem jack de áudio
Bluetooth: 5.0
Wi-Fi:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Segurança: Sensor de impressões digitais traseiro
Certificação: IP67 (à prova de água e poeiras)
Bateria: 3520mAh com carregamento rápido

Estão assim apresentados os dois novos smartphones Made by Google que voltam a destacarse na componente fotográfica e na utilização da inteligência artificial.
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