Nokia 8 chega a 31 de julho por 589 euros?
Date : 16 de Julho de 2017
Apesar de se esperar pelo Nokia 9, os rumores indicam que será mesmo o Nokia 8 a chegar já
no próximo dia 31 de julho. Depois do Nokia 3310, 3, 5 e 6, a HMD Global, que detém
atualmente a marca Nokia, prepara-se para colocar no mercado um topo de gama que,
segundo as informações, deverá custar 589€.
Vamos conhecer melhor o Nokia 8.

Nos últimos dias os rumores sobre o novo Nokia intensificaram-se. Segundo algumas fontes, o
novo equipamento, que será lançado pela HMD Global, será o Nokia 8 e custará 589 euros. O
lançamento está previsto para o próximo dia 31 de julho.

Mas quais as especificações do Nokia 8?
Segundo o canal alemão WinFuture, o Nokia 8 será um equipamento com o sistema operativo
Android e virá com um processador Snapdragon 835.
Os rumores indicam também que este equipamento estará disponível em duas versões: uma
com 4GB de RAM e outra com 6GB de RAM. Sabe-se ainda que estará disponível em 4 cores:
Azul, Azul Dourado, Prateado e Rosa Dourado.
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Resumo das especificações do Nokia 8

Ecrã: OLED de 5.3" com resolução Quad HD
Soc: Qualcomm Snapdragon 835, a 64-bits, Octa-Core a 2,45 GHz (max)
GPU: Adreno 540
RAM: 4 ou 6 GB de RAM
Memória de armazenamento interno: 64 ou 128 GB
Câmaras:
Traseira: 13 MPX com estabilização óptica e lentes Zeiss
Frontal: 13 MPX
Leitor de impressões digitais
Leitor de íris
Certificação IP68
Dual-SIM
Bluetooth 5.0
Dimensões: 151,5 x 73,7 mm
Sistema operativo: Android 7.1.2 Nougat
Tendo em conta as especificações (ainda não confirmadas) este será um equipamento para o
segmento dos topos de gama, que poderá ombrear com vários flagships que estão atualmente
no mercado.
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