Dia dos Namorados: Presentes de última hora... com
promoções
Date : 13 de Fevereiro de 2018
O Dia dos Namorados comemora-se já amanhã, no dia 14 de fevereiro. Este é um dia para
celebrar o amor e são poucos os casais que não trocam um presente... nem que seja uma flor.
Mas o melhor deste dia no mundo da tecnologia são as promoções que se podem encontrar
que podem ser aproveitadas por comprometidos ou solteiros!
Hoje trazemos-lhe algumas sugestões de última hora no mundo dos smartphones com preços
mais convidativos, que mesmo que já não cheguem a tempo de fazer a troca de presentes
amanhã, de certeza que a "cara-metade" não se vai chatear.

Samsung Galaxy S8 Rosa
O modelo que vai conquistar qualquer mulher!
O Samsung Galaxy S8 dispensa grandes apresentações, sendo ainda um dos melhores
smartphones da atualidade. Este topo de gama da Samsung, prestes a ser substituído, tem
ecrã de 5,8" com resolução do ecrã é de 1440×2960 píxeis e proporção 18,5:9.
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Vem equipado com o SoC da Samsung, o Exynos 8895 Octa-core, composto por uma CPU
Quad-core 2,3 GHz + Quad-core 1,7 com uma GPU Mali-G71 MP20. Em termos de memória
RAM ambos têm 4 GB de RAM e tem 64 GB de armazenamento interno. Trazem a versão
Android 7.0 Nougat, com a nova versão TouchWiz UI 8.1, agora chamada Samsung
Experience.

Em véspera de S. Valentim este smartphone pode ser adquirido com desconto de 29%, por
585,99 €. Além da cor rosa as outras cores também têm desconto de Dia dos Namorados.
Análise: Samsung Galaxy S8 | S8+, a revolução

Pack Samsung Galaxy S8+ G950FZ e Gear S3 Frontier
Melhor que aproveitar uma promoção é aproveitá-la a dobrar. Neste caso o desconto não é tão
grande, mas tendo em conta o preço individual dos dois equipamentos, é de aproveitar. Este
pack está disponível por 1004,99€.
O Galaxy S8+ difere do S8 essencialmente no tamanho do ecrã, este de 6,2" e na capacidade
da bateria, com o S8 com 3000 mAh e o S8+ com 3500 mAh.
Já o Gear S3 Frontier é um dos melhores smartwatches do mercado. Tem um design
tradicional mais masculino, redondo, com moldura rotativa e um encaixe para bracelete
compatível com qualquer uma de 22mm.
https://youtu.be/h51eTV5sh94
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O mostrador é de 1,3 polegadas, com ecrã Super AMOLED de resolução de 360 x 360 píxeis, e
que oferece a possibilidade de estar sempre ligado para que funcione exatamente como um
relógio comum. Traz sensor de batimentos cardíacos, acelerómetro giroscópio e barómetro.
Vem ainda equipado com GPS, permite ligações Wi-Fi e Bluetooth e é resistente a água e a
poeiras de acordo com a certificação IP68.
Análise: smartwatch Samsung Gear S3 Frontier

Huawei Mate 10 Lite
O Huawei Mate 10 Lite no segmento dos smartphones de gama média é uma ótima opção
atualmente, por 339,90€.
Com um ecrã Fullview de 5,9? FullHD, o Mate 10 Lite traz um processador OctaCore Kirin 659,
GPU Mali-T830 MP2, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno expansível por cartão
microSD.

A nível de fotografia, traz quatro câmaras, duas traseiras e duas frontais. A câmara dupla
traseira possui um sensor de 16 MP e outro de 2 MP, acompanhado de flash LED e autofocus.
A câmara dupla frontal tem dois sensores de 12MP e 2 MP.
Adicionalmente traz um sensor de impressões digitais traseiro, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,
Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS, NFC e conexão microUSB 2.0. O sistema operativo é o
Android 7.0 Nougat com inerface EMUI 5.1.
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Mate 10 Lite – Qual o seu lugar na vasta oferta da Huawei?

Capas para smartphone
Capas em pele, com purpurinas, com figuras ou simplesmente transparentes em silicone, são
sempre úteis para proteger o equipamento. Neste Dia dos Namorados, além dos diversos
modelos disponíveis para diferentes smartphones, a preços que variam dos 9€ até aos 60€ , a
Smarttalk ainda está a oferecer, na compra de duas capas, 50% de desconto na segunda
capa.

Powerbank USAMS de 10000 mAh
Raros são os utilizadores de smartphones que não se queixam da falta de bateria no
smartphone... Se a sua cara-metade é uma dessas pessoas, que tal oferecer um powerbank?
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Este modelo da USAMS está disponível com um desconto de 25%, por 20€, com uma
capacidade de 10000 mAh e com duas portas USB para carregamento. As suas dimensões
são de 74 x 25 x 73,5 mm e pesa 256g. Inclui 4 luzes LED indicadoras do nível de bateria que
tem disponível.
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