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LG GD900 Crystal: A LG apresenta em Portugal o 
primeiro telemóvel transparente do mundo  
 

Um design elegante e uma interface intuitiva num telemóvel com funcionalidades 

multimédia, tão transparentes como o cristal. 

 
Com um design inédito e elegante, guarda no seu interior as mais 

inovadoras funcionalidades e características técnicas. Com um 

interface rápido e intuitivo, o novo LG GD900 Crystal não é 

apenas um telemóvel transparente mas um verdadeiro objecto 

de culto e prazer, para quem não dispensa um estilo único e uma 

completa experiência multimédia. 

O seu touchpad transparente é multifuncional e os comandos são 

tão simples que é possível percorrer, abrir e saltar entre funções, 

pastas e documentos, criar atalhos, aumentar dimensões, alterar 

a posição dos conteúdos no visor e até escrever com simples 

toques ou movimentos dos dedos. O LG GD900 Crystal dispõe 

ainda do Modo Menu, tão simples como num notebook, e de um 

teclado alfanumérico convencional, ideal para quem já não passa 

sem a rapidez dos seus SMS’s.  

Com uma câmara autofoco (foto e vídeo) de 8 megapixeis e leitores de DivX e MP3, o LG 

GD900 Crystal tem uma excelente capacidade de transmissão de dados em banda larga (HSDPA 

7.2 Mbps) e disponibiliza Internet wi-fi. 

Tudo isto e muito mais numa utilização tão fácil, intuitiva e “clara como cristal” graças à 

funcional e divertida interfacedoutilizador - S-class, um cubo a três dimensões que assegura 

um rápido processamento e suporta gráficos 3D exigentes e coloridos, possibilitando uma 

rápida procura e passagem entre menus, pastas e conteúdos apenas com a ponta dos dedos, 

tanto no visor táctil como no teclado transparente. 

 

Cubo 3D permite melhor transição  

    

As 4 faces do Cubo: atalhos, widget, contactos e multimédia 
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Transparente, translúcido, único  

Talvez alguém já o tivesse imaginado mas só a LG o 

materializou. Fruto da aposta em novas formas, conceitos 

estéticos e materiais, o LG GD900 Crystal comporta com a 

sua transparência um nível de inovação nunca antes 

conseguido, que se destaca entre a verdadeira ‘multidão’ de 

telefones móveis existentes no mercado. 

O teclado em vidro temperado traz-lhe uma maior 

resistência, reduzindo os danos neste ‘precioso’ telefone, e 

quando se faz deslizar a sua fina cobertura de 13,9 mm, o 

Touchpad de cristal ilumina-se com um fio de luz que dá ao 

LG GD900 uma nova dimensão estética em ambientes 

escuros. 

O visor táctil de 3 polegadas - LCD WVGA (800*480) - permite 

uma confortável visualização, com cores vívidas e alta 

resolução (navegação Web, vídeo e fotos), estando equipado 

com um sensor que permite a rotação automática e com 

outro que impede comandos involuntários. 

E se por fora, o ‘look’ é absolutamente irrepreensível, por dentro ele está recheado de 

funcionalidades que convencem mesmo os mais exigentes amantes do multimédia. 

Um touchpad multi-funcional de cristal, uma nova geração touch   

O touchpad transparente e multifuncional traz aos utilizadores do LG GD900 Crystal um nova 

geração touch, com Modo Mouse, Atalhos, Funções Multi-toque, Reconhecimento de escrita 

táctil, Touch well e Teclado alfanumérico.  

No modo Mouse, tão simples de usar como o de qualquer portátil, torna-se mais fácil navegar 

na net, com uma exactidão e sensibilidade que evitam comandos involuntários. O cursor, 

preciso e pequeno, ajuda a navegar sem encobrir 

o visor. Com um simples gesto, acede-se 

igualmente aos atalhos, que permitem entrar 

instantaneamente nas funções e conteúdos 

favoritos, sendo possível consultar rapidamente 

vários items (a agenda, por exemplo) mesmo no 

decorrer de uma chamada.  

Com o toque simultâneo de dois dedos aumenta-se ou diminui-se a dimensão dos conteúdos 

em visualização, quer online como offline (fotos e Divx), estando esta função disponível tanto 

no Touchpad como no visor LCD. A Touch Wheel permite aos utilizadores desfrutar das funções 

multimédia mais facilmente, nomeadamente controlar o volume do MP3 e a reprodução vídeo 

ou visualizar os comandos da câmara fotográfica e de vídeo.  
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Para maior conveniência e rapidez, o LG GD900 Crystal suporta “escrita táctil”, adaptada à 

língua portuguesa, desenhando-se as letras e números sobre o teclado. No entanto, 

disponibiliza também um teclado convencional QWERTY, num ambiente de escrita mais 

familiar e amplo (teclado horizontal), facilitando a escrita de SMSs. 

Câmara de 8 MP com autofocus, leitores DivX e MP3, mais e melhor Internet 

O LG GD900 Crystal integra uma câmara de alta qualidade, com 8 MP, uma avançada e 

intuitiva interface, com focagem automática, disparo contínuo, auto-estabilização e controlo 

de imagem, ajuste de exposição, entre muitas outras funções úteis. 

Os utilizadores podem desfrutar mais facilmente de 

várias funções da câmara com um simples gesto ou 

toques simultâneos, que lhe dão um rápido controlo 

do zoom e do ajuste da exposição. Disponível está 

também a gravação vídeo de alta qualidade e a alta 

velocidade: 3GP D1 (720x480) a 30 fps, QVGA. 

Tanto as fotos como os vídeos podem ser facilmente editados, recorrendo-se às variadas e 

divertidas opções existentes, e a visualização é maximizada pela possibilidade de as rodar 

vertical ou horizontalmente. 

No Leitor de DivX, assistir a filmes feitos com o LG GD900 Crystal é desfrutar da alta qualidade 

de vídeo VGA e para passá-los basta um toque no Menu da Galeria ou no Menu Multimédia. 

DivX, MP4, WMV, MPEG e XviD são alguns dos formatos suportados. 

O leitor MP3 suporta igualmente uma grande variedade de formatos - MP3, AAC, AAC+, eAAC+ 

e WMA – beneficiando da interface intuitiva e de uma excelente qualidade de som, só possível 

graças às tecnologias Dolby Mobile e Bobcat Mobile. 

O LG GD900 Crystal é um telefone 3G (HSDPA 7,2 Mbps) e Wi-Fi, que oferece um acesso mais 

rápido à Internet, streaming de vídeo e downloads a alta velocidade. 

PVP com IVA: 449,90€ 
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Específicações técnicas LG GD900 Crystal 

 

Tipo Slide full touch (Com teclado transparente táctil) 
Banda RF HSDPA 7.2 Mbps, WEDGE, GPRS 

UMTS, 900/1200 (ou 2.1G/850) 
GSM( (850/900/1800/1900), EDGE 

Dimensões : L*W*D (mm) 105 x 52.5 x 13.5mm 
Peso 120gr 
Bateria Standard, Max (mAh) 1000mAh, Li-ion 
Tempo em Standby, Max (hrs)  até 300 horas* 
Tempo de Conversação (hrs) Até 6 horas(2G), Até 4 horas(3G) 

* A vida útil da bateria pode depender de configuração de rede, configurações de 
produtos, hábitos de consumo e as condições ambientais 

Display – LCD Externo 
Dimensão  

TFT táctil, 16 M. cores 
WVGA 480 x 800 pixels, de 3.0 polegadas 

Visor táctil Táctil / Multi-touch/ 3D Active flash UI(S-class UI) 

Especificações 
Básicas 
 

Alerta vibratório O 
Browser xHTML 1.1, HTML 4.01 / Navegação completa de internet 

Internet 
WAP (versão) 2.0 
SMS / MMS Sim 
Vídeo MMS Sim Mensagens 

E-Mail Sim 
IrDA (Infravermelhos) X 
USB / PC Sync   (Ver. 2.0 FS para Sync, HS para MSC, MTP), 
WLAN        Wi-Fi 802.11 b,g 

Conectividade 

Bluetooth  (A2DP Ver. 2.1) 
Agenda / Alarme Sim PIM 

(Organizador 
de Informação 
Pessoal) 

Contactos (número de nomes)  (1000) 

Wallpapers Sim 
Personalização 

Download Imagens / Toques Sim/ Sim 
Java (versão) MIDP 2.0, CLDC 1.1 
MIDI (poly) 64 
Jogos incluídos  2 jogos incorporados para ambiente de ecrâ táctil 
VOD / AOD O / O 
Câmara (main/sub) 8.0 Mega Pixel, AF, 1/2.8" , CMOS 

- 30fps WVGA 
- Zoom: Zoom Digital x 16 
- Estabilizador de Imagem 

Memória Interna / Externa 1.5GB / MicroSD slot (TransFlash), até 32GB 
Leitores Multi-player - Áudio codec: MP3, AAC/AAC+/E-AAC+/AMR-NB/WB/WB+, 

WMA/WMAPro, Ogg-Vorbis, AC3, MIDI 
-Vídeo codec: H.263: 4CIF(704x480@30fps, 704x576@25fps, 

até 10Mbps), H.263+/MPEG4/H.264/WMV9(VC-
1):  D1(720x480@30fps e 720x576 25fps, até 10Mbps) 

Altifalante Sim  
Rádio FM Sim 
Vídeo chamada Sim 
Visualização de documentos MS office, PDF, Texto 
TV-out Sim 

Funções 
Avançadas  

- Mic. Estéreo 
- CD / Manual / Carregador / 
Cabo USB  
- Cabo de saída de TV 
(Opcional) 
 

Os acessórios podem variar em diferentes regiões 




