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Chegou o primeiro smartphone do mundo que fotografa, 
filma e joga em 3D - LG Maximo 3D 

Pioneiro da nova era de smartphones, o LG Maximo 3D une a mais alta performance DDuuaall  CCoorree à 
primeira experiência totalmente 3D sem óculos 

 
A LG Electronics (LG) acaba de comunicar a chegada do tão aguardado Maximo 3D, um 

smartphone pioneiro que promete revolucionar a forma como captamos e reproduzimos a 

realidade, pela primeira vez,  exactamente como ela é, a 3 dimensões. Um super smartphone 

com uma arquitectura de processador inovadora Tri-Dual - dual-core, dual-channel, dual-

memory - que torna o LG Maximo 3D no dispositivo mais avançado e com o melhor 

desempenho, surpreendendo ainda com diversas aplicações para conteúdos FULL 3D na palma 

da mão garantindo uma experiência única. 

 

“O LG Maximo 3D representará um verdadeiro marco na indústria dos telemóveis” afirma 

Pedro Gaspar, Director de Vendas da área de Mobile Communications da LG Portugal. “ao 

contrário de outros smartphones dual-core, que apenas dispõem de uma única memória com um 

canal de acesso, o LG Maximo 3D conta com a tecnologia Tri Dual que permite aos utilizadores 

aceder de forma mais rápida a páginas Web e, em simultâneo, ter acesso a programas e 

aplicações, bem como usufruir eficazmente de ficheiros multimédia. Por outro lado, o LG 

Maximo 3D representa o primeiro passo numa captação cada vez mais fiel da realidade, 

permitindo captar e rever momentos do dia-a-dia a 3 dimensões. Algo pioneiro. Esta inovação 

transforma a tecnologia actual 2D dos smartphones ou mesmo a discussão sobre os megapixels 

de uma camera em algo do passado.”, acrescenta. 

 

Eficiência e desempenho de excelência com a configuração única Tri-Dual 

A arquitectura Tri-Dual da LG eleva o desempenho do Maximo 3D para além das simples 

melhorias na velocidade. Outros smartphones no mercado, mesmo os que integram a mais 

rápida tecnologia Dual-Core, apresentam uma quebra devido à ineficácia da configuração de 

canal único. Através da configuração Dual-Channel (dois canais independentes de acesso à 

Memória), os dados correm em simultâneo entre o processador Dual-Core (neste caso um 

OMAP4, de 1GHz,) e dois bancos de memória (Dual-Memory), permitindo uma performance 

significativamente mais rápida. O Maximo 3D optimiza, desta forma, a eficiência ao nível da 

execução, tornando-a visivelmente mais suave, rápida e multi-tarefas  na navegação, multimédia 

e jogos. 

 

 



 
 

Evolução tecnologia LG Dual Core

 

 

Experiência 3D completa: Gravação, visualização e partilha

 O conceito de Full 3D da LG transforma a

A gravação, visualização e partilha 3D

necessário a utilização de óculos

gravação de conteúdos de qualidade em 3D com a tecnologia de estabilização de vídeo 3D e a 

correcção de desalinhamento em tempo 

tremido durante a gravação. Par

torna a visualização de vídeos e filmes mais confortável.

 

O ecrã WVGA de 4.3 polegadas 

1080p em 2D e até 720p em 3D. 

imagens e vídeos 2D em 3D. O software livre para conversão de jogos 2D estará disponível para 

download a partir do último trimestre

em 3 dimensões. Os conteúdos 3D 

tecnologia 3D através de uma ligação HDMI 1.4 e enviados para qualquer dispositivo DLNA 

Certified ™. Além disso, os utilizadores poderão carregar os seus conteúdos 3D para o canal 

Youtube 3D (www.youtube.com/3D

 

O LG Maximo 3D incorpora ainda 

em colaboração com a Augmented Reality pioneer Wikitude. O navegador estará disponível 

através de uma aplicação para download no LG World (

 

Este smartphone já está disponível 

a 459,90 euros, na Vodafone.  
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Dual Core para tecnologia Tri Dual 

Experiência 3D completa: Gravação, visualização e partilha 3D 

transforma a novidade da tecnologia 3D numa ferramenta prática.

partilha 3D é rápida e cómoda no Maximo 3D, sem que seja 

utilização de óculos. O mais recente smartphone da LG permite aos utilizadores a 

gravação de conteúdos de qualidade em 3D com a tecnologia de estabilização de vídeo 3D e a 

correcção de desalinhamento em tempo real, que permite corrigir automaticamente o efeito 

tremido durante a gravação. Para além disso, a amplitude do ângulo de visão do Maximo 3D 

torna a visualização de vídeos e filmes mais confortável. 

polegadas proporciona imagens em HD brilhantes e sem cintilação até 

1080p em 2D e até 720p em 3D. O software especial permite a conversão em tempo real das 

imagens e vídeos 2D em 3D. O software livre para conversão de jogos 2D estará disponível para 

a partir do último trimestre, disponibilizando uma variedade de conteúdos multimédia 

em 3 dimensões. Os conteúdos 3D capturados poderão ser partilhados em televisões

tecnologia 3D através de uma ligação HDMI 1.4 e enviados para qualquer dispositivo DLNA 

Além disso, os utilizadores poderão carregar os seus conteúdos 3D para o canal 

www.youtube.com/3D). 

ainda o primeiro browser de realidade aumentada 3D do mundo 

em colaboração com a Augmented Reality pioneer Wikitude. O navegador estará disponível 

para download no LG World (www.lgworld.com). 

disponível em Portugal a um preço de 599,90 euros, livre de operador e 
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uma ferramenta prática. 

, sem que seja 

smartphone da LG permite aos utilizadores a 

gravação de conteúdos de qualidade em 3D com a tecnologia de estabilização de vídeo 3D e a 

permite corrigir automaticamente o efeito 

do Maximo 3D 

em HD brilhantes e sem cintilação até 

rmite a conversão em tempo real das 

imagens e vídeos 2D em 3D. O software livre para conversão de jogos 2D estará disponível para 

uma variedade de conteúdos multimédia 

elevisões com a 

tecnologia 3D através de uma ligação HDMI 1.4 e enviados para qualquer dispositivo DLNA 

Além disso, os utilizadores poderão carregar os seus conteúdos 3D para o canal 

o primeiro browser de realidade aumentada 3D do mundo 

em colaboração com a Augmented Reality pioneer Wikitude. O navegador estará disponível 

livre de operador e 
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A era do 3D veio para ficar através da tecnologia 3D de última geração desenvolvida pela LG 

Electronics (LG). Nos seus equipamentos, o consumidor vai ter oportunidade de viver com toda 

a intensidade uma experiência 3D única. Monitores, 

vão permitir reinventar o entretenimento transformando

do que actualmente conhecemos. Graças à LG, uma verdadeira experiência multiplataforma.

A LG acredita que a massificação do 3D se tornará 

empresa neste domínio, principalmente quando aliados à crescente proliferação dos conteúdos 3D. Uma realidade 

que ganha maior relevo perante a capacidade de conversão 2D para 3D e, brevemente, com a i

possibilidade de criação de filmes 3D pelo próprio utilizador.

Uma variedade de equipamentos 3D que permitirá aos consumidores elevar o entretenimento a uma experiência 

incrível. 

 

 

Sobre a LG Electronics em Portugal

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communica

– sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

informações, por favor, consulte http://lg.com

 

Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 

comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais 

de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 

2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, 

Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabrica

mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG 

assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa 

aliança de alto nível, a LG adquiriu designa

de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo global. Para mais 

informações, visite o www.lg.com.  
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A era do 3D veio para ficar através da tecnologia 3D de última geração desenvolvida pela LG 

Electronics (LG). Nos seus equipamentos, o consumidor vai ter oportunidade de viver com toda 

a intensidade uma experiência 3D única. Monitores, Televisores e, agora, Smartphones LG 3D, 

vão permitir reinventar o entretenimento transformando-o em algo substancialmente

do que actualmente conhecemos. Graças à LG, uma verdadeira experiência multiplataforma.

A LG acredita que a massificação do 3D se tornará uma realidade tendo em conta os avanços tecnológicos da 

empresa neste domínio, principalmente quando aliados à crescente proliferação dos conteúdos 3D. Uma realidade 

que ganha maior relevo perante a capacidade de conversão 2D para 3D e, brevemente, com a i

possibilidade de criação de filmes 3D pelo próprio utilizador. 

Uma variedade de equipamentos 3D que permitirá aos consumidores elevar o entretenimento a uma experiência 
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Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio 

Home Entertainment, Home Appliances, Mobile Communications, Business Solutions e Air Conditioning 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de 

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

http://lg.com/pt. 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 

comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais 

o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 

2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, 

Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabrica

mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG 

assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa 

aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos como o agente oficial 

de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo global. Para mais 

 

Para mais informações:

Ana Martins
Tel. 21 321 80 56

Tlm. 91 033 15 45
ana.martins@lg

Mariana Luz
Tel. 21 321 80 87

Tlm. 91 057 07 76
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A era do 3D veio para ficar através da tecnologia 3D de última geração desenvolvida pela LG 

Electronics (LG). Nos seus equipamentos, o consumidor vai ter oportunidade de viver com toda 

Smartphones LG 3D, 

o em algo substancialmente diferente 

do que actualmente conhecemos. Graças à LG, uma verdadeira experiência multiplataforma. 

uma realidade tendo em conta os avanços tecnológicos da 

empresa neste domínio, principalmente quando aliados à crescente proliferação dos conteúdos 3D. Uma realidade 

que ganha maior relevo perante a capacidade de conversão 2D para 3D e, brevemente, com a inovadora 

Uma variedade de equipamentos 3D que permitirá aos consumidores elevar o entretenimento a uma experiência 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2010 vendas globais superiores a 219 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – 

tions, Business Solutions e Air Conditioning 

sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de  

armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs com 

tecnologia LED e, brevemente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 

comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem mais 

o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares em 

2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile Communications, 

Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais fabricantes 

mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e frigoríficos. A LG 

assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. Como parte dessa 

ções e direitos de marketing exclusivos como o agente oficial 

de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento desportivo global. Para mais 

Para mais informações: 
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Mariana Luz 

Tel. 21 321 80 87 
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