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LG revela Portfolio Premium no  

Mobile World Congress 2011 

Marca Sul Coreana ambiciona para 2011 posição de liderança no mercado de 

smartphones 

A LG Electronics (LG) volta a marcar presença em Barcelona este ano para apresentar 

duas grandes novidades no Mobile World Congress: O LG Maximo 3DLG Maximo 3DLG Maximo 3DLG Maximo 3D, um espantoso 

smartphone com um incomparável desempenho ao nível do 3D e, o LG Maximo PadLG Maximo PadLG Maximo PadLG Maximo Pad, 

o seu primeiro tablet Android optimizado com o Sistema Operativo (SO) Honeycomb 

criado para oferecer uma experiência total de visualização enquanto permite um fácil 

manuseamento apenas utilizando uma mão. 

“Estou confiante que este ano a LG irá emergir como líder em equipamentos de 

última geração como smartphones e tablets”, afirma Dr. Jong-seok Park, Presidente e 

CEO da unidade de Mobile Communications da LG Electronics. “O que vêem hoje 

aqui é apenas o início, iremos continuar a inovar com produtos que respondem às 

necessidades do consumidor e oferecem benefícios que vão ao encontro do nosso 

compromisso “Life’s Good”. 

Ambicionando alcançar agressivamente a posição de liderança no mercado de 

smartphones em 2011, a LG está a apostar seriamente num portfolio premium de 

smartphones, visível no CES, no mês passado. A empresa introduziu no seu line-up o 

primeiro smartphone dual-core do mundo (LG Maximo 2X), um dos mais estreitos e 

luminosos equipamentos (LG Maximo Black) e o primeiro telemóvel da empresa 

compatível com redes 4G LTE (LG RevolutionTM ). Os equipamentos da LG que serão 

apresentados pela primeira vez no MWC 2011 estão igualmente pensados com base 

neste espírito inovador. Os principais destaques incluem: 

LG LG LG LG MaximoMaximoMaximoMaximo    3D3D3D3D    

O LG Maximo 3D inclui um excelente conjunto de funcionalidades focadas no 

desempenho, incluindo um dual-core avançado, um dual-channel, e dual-memory.   

Equipado com um processador dual-core com 1GHz OMAP4 e quatro vezes mais 

descodificadores de vídeo  que a concorrência, o LG Maximo 3D duplica o 

desempenho gráfico comparativamente ao seu mais próximo concorrente permitindo 

aos utilizadores desfrutar de um extraordinário desempenho enquanto navegam na 
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internet, correm aplicações ou utilizam conteúdo multimédia. O LG Maximo 3D 

oferece também a primeira experiência 3D total do mundo, incluindo todo o espectro 

de conteúdos 3D desde a gravação, à visualização ou partilha. Este equipamento 

conta ainda com uma camera dual-lens que possibilita a captação de qualquer 

momento em 3D que pode ser visto imediatamente através do ecrã WVGA de 4.3 

polegadas sem necessitar de óculos.  

As suas opções múltiplas de conectividade incluindo o HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) e o DLNA (Digital Living Network Alliance) tornam mais fácil 

para os utilizadores transferir os conteúdos gravados para outros equipamentos.  

 LG LG LG LG MaximoMaximoMaximoMaximo    PadPadPadPad    

O LG Maximo Pad define novos padrões para os tablets ao utilizar um ecrã de 8.9 

polegadas num formato que permite uma utilização confortável do equipamento 

apenas com uma mão. Com um rácio de 15:9 e descodificador Full HD 1080p, o LG 

Maximo Pad oferece uma extensa panóplia de ambientes multimédia com uma 

resolução de 1280 x 768 WXGA em ecrã alargado. Este novo smartphone suporta o 

Honeycomb, a mais recente plataforma Google optimizada para equipamentos tablet 

com um interface PC-like optimizado e intuitivo preparado para correr o software para 

tablet. O equipamento da LG integra um processador dual-core NVIDIA Tegra 2 de 

1GHz atingindo uma performance e gestão de potência inigualáveis. 

Adicionalmente, O LG Maximo Pad é o primeiro tablet do mundo que inclui uma 

camera 3D embutida que dá aos utilizadores a oportunidade de capturar imagens 

reais e conteúdos de vídeo que podem ser visualizados em alta definição através de 

TV 3D ou partilhados na internet via Youtube 3D. 

LG LG LG LG MaximoMaximoMaximoMaximo    2X2X2X2X    

Sendo o primeiro smartphone do mundo com um processador dual-core, o LG 

Maximo 2X foi desenvolvido em parceria com a NVIDIA. O sistema de processador 

dual-core Tegra 2 incluído no chip que pode ser encontrado no LG Maximo 2X corre 

a uma velocidade de 1GHz, tem um consumo energético reduzido e elevado 

desempenho para correr conteúdos de vídeo e áudio. Esta novidade LG não só 

significa uma melhoria na utilização e performance das funcionalidades multimédia 

como o  seu processador Tegra 2 o torna mais rápido e suave na navegação online e 

multifuncionalidade (Multi Task), sem que se observe arrasto do ecrã. O LG Maximo 

2X oferece 1080p HD de playback de vídeo e gravação HDMI que permite expandir 
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conteúdos para ecrãs externos com qualidade Full HD. Este novo LG pode ligar-se 

sem fios a qualquer equipamento digital compatível com DLNA como as TVs HD para 

uma extraordinária experiência de gaming, ganhando vantagem face a outros 

equipamentos com conexão HDMI, acelerómetro e sensor gyro. 

LG LG LG LG Maximo Maximo Maximo Maximo BlackBlackBlackBlack    

Um dos mais estreitos e luminosos smartphones com Android, o LG Maximo Black é 

já um hit, tendo já atingido o record de encomendas em 20 países desde a sua 

apresentação no CES. No MWC será apresentada uma edição especial do LG Maximo 

Black com desenhos disponibilizados pela Keith Haring Foundation. Apesar da sua 

estrutura incrivelmente estreita, o LG Maximo Black inclui um ecrã NOVA de 4 

polegadas que optimiza o brilho e capacidade de leitura mesmo em condições de 

grande luminosidade. O ecrã cristalino oferece ainda uma experiência mais natural de 

navegação na internet ao evidenciar a claridade enquanto reduz o consumo 

energético em 50% simultaneamente quando comparado com um LCD comum. O 

LG Maximo Black inclui ainda um conjunto de funcionalidades inteligentes como o UI 

(User Interface) Gestual, Wi-Fi Directo e uma camera de 2MP, criados para melhorar a 

experiência de utilização.   

Para mais infromação, visite o stand da LG no  8B178 do Hall 8, na Fira de Barcelona 

ou consulte a newsroom em www.lgnewsroom.com/MWC2011.  
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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 

informações, por favor, consulte http://pt.lg.com. 
 
 
 
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 80 mil colaboradores que desenvolvem mais de 115 operações em 84 subsidiárias, por todo o 

mundo. 
Com vendas globais de 48,2 mil milhões de dólares em 2010, 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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