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TornaTornaTornaTorna----te mais te mais te mais te mais InteligenteInteligenteInteligenteInteligente com o LG GT540 Swift com o LG GT540 Swift com o LG GT540 Swift com o LG GT540 Swift    

O equipamento ideal com Android para utilizadores pioneiros de smartphone  

A LG Electronics (LG), líder global e inovadora em tecnologia de comunicações 

móveis, anunciou recentemente o lançamento do smartphone com software Android, 

LG GT540 Swift, um equipamento com um ambiente óptimo para utilizadores 

pioneiros de smartphones com acesso móvel fácil e cómodo. 

O LG Swift permite aos utilizadores usufruir de diversas aplicações Android e de uma 

sincronização automática da sua conta Google que inclui todos os serviços móveis. 

Este equipamento oferece ainda funções de redes sociais melhoradas e um forte 

ambiente multimédia. 

“O Swift é a opção ideal para utilizadores pioneiros do smartphone que esperam 

encontrar todas as funcionalidades de um smartphone sem grande complexidade”, 

afirmou Dr. Skott Ahn, Presidente e CEO da unidade de Mobile Communications da 

LG Electronics. “Este é um equipamento pensado para utilizadores comuns que 

querem iniciar a sua experiência com o smartphone mas têm hesitado devido ao 

receio de encontrar dificuldades na sua utilização. Ao tornarmos este telemóvel mais 

simples e acessível, esperamos que mais pessoas queiram experimentar os 

smartphones.” 

Grande ComodidadeGrande ComodidadeGrande ComodidadeGrande Comodidade    

O LG GT540 Swift confere os benefícios de um smartphone num cómodo package 

de internet Google. Com uma sincronização automática da conta Google, os 

utilizadores só precisam de iniciar sessão uma vez para desfrutar do YouTube, Gmail, 

Gtalk, Google Maps entre outros serviços. Com um fácil acesso a mais de 50.000 

aplicações e jogos gratuitos do mercado Android, os utilizadores podem personalizar 

e expandir a sua experiência LG Swift. 

O Gestor de Redes Sociais (SNS Manager)  oferece um acesso integrado aos sites de 

redes sociais numa plataforma cómoda capaz de gerir várias contas. O serviço Social 

Networking Client dedicado da LG permite facilmente acompanhar regularmente as 

contas do Facebook, Twitter e Bebo. Para além disso, as aplicações dedicadas a redes 
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sociais (SNS) oferecem as actualizações do status em tempo real directamente no 

ecrã principal sem necessitar de aceder a outras aplicações. A característica de 

multitarefas deste equipamento permite ver as actualizações dos amigos e aceder às 

redes sociais ao mesmo tempo que procuram um contacto na lista telefónica. 

O interface de utilizador é costumizado para garantir o máximo de conforto. O GT540 

pode ser personalizado para mostrar em qualquer lado de três a sete vistas de ecrãs 

principais, mostrando de forma permanente aplicações utilizadas, notícias, 

meteorologia, entre outra informação , de acordo com a preferência do utilizador. 

    

Grande EntusiasmoGrande EntusiasmoGrande EntusiasmoGrande Entusiasmo    

O LG GT540 Swift inclui funcionalidades de entretenimento de elevado potencial que 

tornam a utilização do telefone ainda mais entusiasmante. O media player avançado 

que permite aos utilizadores ver vídeos em formatos DivX e Xvid directamente sem 

separar os ficheiros de codificação e de pesquisa multimédia é ainda mais agradável 

com a galeria 3D. Outras funcionalidades presentes neste dispositivo são o Wi-Fi e o 

Youtube em alta qualidade. 

A câmara de 3MP deste equipamento suporta geo-tagging e detecção facial, para 

permitir a criação e partilha de conteúdo multimédia a partir do telefone. Este 

dispositivo tem ainda um editor de vídeo integrado para permitir que os utilizadores 

adicionem música e texto aos vídeos directamente pelo telemóvel. 

O telemóvel LG GT540 tem um design original que é elegante e delicado e está 

disponível em diversas cores como branco, rosa, preto e silver. Este modelo inclui 

ainda uma bateria de longa duração de 1500mAh, uma entrada jack para auriculares 

de música de 3.5mm, capacidade bluetooth de 2.1, GPS assistido, quatro temas de 

personalização de ecrã juntamente com notificações melhoradas de bloqueamento de 

ecrã e suporta cartões Micro SD até 32GB, estando já incluído na embalagem, um 

cartão de memória Micro SD de 2GB.  

O LG GT540 Swift estará disponível em Portugal em finais de Junho. O PVP é de 

229.90€. 
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LG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOODLG LIFE´S GOOD    

PORQUE A VIDA É UMA CONSTANTE SURPRESA, 

PORQUE A VIDA É DIVERTIDA, MESMO QUANDO HÁ DIFICULDADES,  

PORQUE A VIDA É PARA SER BEM VIVIDA INDEPEDENTEMENTE DA IDADE. 

 

# # # 

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 2009 vendas globais superiores a 191,7 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 informações, por favor, consulte www.lg.com/pt 
 

 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 
A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 

nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 
mais de 84 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 
mundo. 
Com vendas globais de 43,4 mil milhões de dólares em 2009, a LG apresenta 5 unidades de negócio - 
Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A 
LG é fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar 
roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 
informações, consulte por favor, www.lg.com. 
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Ana MartinsAna MartinsAna MartinsAna Martins    

Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56Tel. 21 321 80 56    

Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45Tlm. 91 033 15 45    

ana.martins@lg-one.com 
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Tlm. 91 057 07 70Tlm. 91 057 07 70Tlm. 91 057 07 70Tlm. 91 057 07 70    

mara.chiu@lg-one.com 

 


