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LG MAXIMO BLACK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design da Próxima Geração 

 Elegância inovadora 

O Maximo Black tem um perfil ultra-fino sem precendentes, medindo apenas 6 mm no 

seu ponto mais estreito e 9,2 mm no ponto mais espesso. 

 Leveza inovadora de 109g 

Com um design incrivelmente fino e um peso recorde 109g, é tão leve como segurar 

uma pena. 

 Acabamento perfeito 

O Maximo Black tem as medidas de um verdadeiro top model. Até o microfone e o 

auscultador são invisíveis para não perturbar a superfície imaculada que atravessa o seu 

ecrã de 4 polegadas. 
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O Ecrã Mais Brilhante do Mundo 

 LCD 700 Nit IPS  

Com o ecrã LCD Nova, o Maximo Black oferece-lhe imagens mais vívidas e naturais, 

quer em interior quer no exterior, sob uma cintilante luz solar. 

 Leitura perfeita com o ecrã de 4 polegadas 

O melhor ecrã para vizualização de páginas de Internet, e-mails e documentos, que gera 

os brancos mais nítidos e puros para uma melhor leitura. 

 Energicamente eficiente 

O ecrã Nova dispõe de um sensor inteligente que ajusta a luminosidade de acordo com a 

quantidade de luz necessária, poupando mais energia que um LCD convencional. 

 

Experiência Smart User 

 Interface Inteligente 

O interface de utilizador 2.0, suportado pelo sistema operativo Android 2.2 Froyo*  

proporciona uma utilização mais intuitiva e fácil acesso a diversas aplicações e 

conteúdos. Com giroscópio integrado, pode controlá-lo facilmente através de simples 

gestos e da tecla rápida LG.  

*Esta versão de Android pode ser actualizada para a versão 2.3 Gingerbread 

 Processador 1GHz 

Com o processador 1GHz, experimente a rapidez nas aplicações e nos conteúdos do 

Maximo Black. 

 Wi-fi Direct 

Equipado com a tecnologia mais inteligente, a sua rapidez de transferência é 20 vezes 

superior à do bluetooth 2.1, porque utiliza a primeira tecnologia Wi-fi Direct do mundo. 

 Câmara frontal 2MP e câmara traseira 5MP 

É o primeiro smartphone do mundo a ter uma câmara frontal de 2MP, ideal para tirar 

auto-retratos de grande qualidade ou para usar vídeo-chamadas. A câmara traseira de 5 

MP capta em alta definição. 

 

Não É Só Smart: É Brilhante! 

Life’s good quando não temos que escolher entre performance e estilo. Esta é a razão pela qual 

integramos a última tecnologia dentro de um design imaculado. Com um processador de 1 GHz 

para maior rapidez entre aplicações e o ecrã NOVA de 4 polegadas, para proporcionar as 

imagens mais nítidas, chega finalmente um smartphone com estilo que é mais do que uma cara 

bonita. O novo LG Maximo Black. 

PVP:  

399.90€  Livre de Operador 

299.90€  Vodafone 


