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O LG Viewty está de volta e melhor que nunca

Novo telemóvel Viewty Smart da LG
Chegou o LG Viewty Smart, o novo terminal móvel da LG com configurações mais
inteligentes e uma câmara de 8 megapixels que transforma qualquer um em
fotógrafo profissional
A LG Electronics, líder em design e tecnologia nas comunicações móveis, apresenta o novo
LG Viewty Smart GC900, um telemóvel que fotografa a 8 megapixels e que incorpora
inúmeras e avançadas aplicações, apresentando pela primeira vez o inovador Intelligent
Shot, um modo inteligente de captura de imagens que, após análise do ambiente, ajusta
automaticamente as suas configurações para captar imagens perfeitas.
O Viewty Smart transporta em si a herança do já conhecido LG Viewty, o primeiro full
touchscreen a incorporar uma câmara de 5 megapixels. Lançado em Novembro de 2007,
este terminal captou desde logo a atenção de muitos entusiastas. Só na Europa, durante as
primeiras cinco semanas, foram vendidas 310.000 unidades e até agora o “velhinho” LG
Viewty conseguiu atingir vendas globais de cerca de 7 milhões.
Ao acrescentar-lhe a palavra “Smart” (que se refere à tecnologia da
câmara, Intelligent Shot), a LG torna este dispositivo ainda mais
revolucionário do que o seu antecessor, nomeadamente
pelo maior número de funções que disponibiliza, entre as
quais se destacam os 8 megapixels da câmara
fotográfica, o touchscreen WVGA com uma maior
resolução e a interface 3D S-Class fácil e intuitiva.
“O Viewty está de volta e melhor que nunca, com uma câmara
com novas e inteligentes aplicações que facilitam todos os processos de ajuste”, refere
Skott Ahn, Presidente e CEO da LG Electronics Mobile Communications Company (LGECM).
“O Viewty Smart representa a próxima geração em câmaras fotográficas integradas nos
telemóveis LG e graças a esta tecnologia revolucionária a marca lidera a inovação na
indústria de dispositivos móveis com câmara fotográfica,”, acrescenta o CEO.
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Modo Intelligent Shot e Configurações de Câmara Avançadas
Capaz de analisar o objecto ou pessoa fotografados, o plano de fundo, a luz e ainda as
condições climatéricas, o modo de captura inteligente compara-os aos seus sete cenários
pré-programados, de forma a conseguir chegar à fotografia perfeita.
Esta função, ainda pouco usual mesmo nas máquinas digitais, estreia-se com este telemóvel
e representa, até ao momento, um exclusivo LG. Além de dispensar as várias configurações
necessárias antes de tirar a foto, permite ainda um feedback instantâneo ao mostrar,
através de barras indicadoras, exactamente como é que a câmara está a analisar a imagem
que vai ser fotografada.
Com a resolução de 8 megapixels, as imagens do Viewty Smart deixam de ser apenas
óptimas para partilhar online mas passam a ser perfeitas para imprimir e emoldurar. Com
uma configuração máxima ISO de 1600, mesmo os cenários com pouca luz conseguem
fotografar-se sem flash. Mas caso seja mesmo necessário recorrer ao flash, o telemóvel
incorpora já a tecnologia LED.
A câmara deste terminal móvel inclui ainda novas
funcionalidades relativamente ao Viewty anterior,
como a detecção multi-faces e a captura de vídeos
com qualidade DVD D1, e as funções anteriormente
disponíveis (Touch Shot, Art Shot, Beauty Shot,
Panorama Shot e Continuous Shot) foram
aperfeiçoadas.
Interface do Utilizador S-Class adaptado à Câmara
O Viewty Smart inclui a inovadora interface 3D S-Class, que foi estreada com o telemóvel
LG Arena e agora personalizada ao Viewty Smart, com um botão digital que surge no visor
para alterar os modos de fotografia e visualizar as fotos tiradas recentemente sem que seja
necessário entrar no menu da galeria.
A LG incluiu ainda uma forma mais fácil de fazer o Zoom in e out. Agora, basta deslizar o
dedo no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o zoom, e no sentido contrário para
diminui-lo. O zoom in and out é igualmente possível através do alongamento da imagem
com a ponta dos dedos.
Em formato wide e com um visor preciso, graças à sua resolução de 800 x 480, o Viewty
Smart é perfeito para visualizar todo e qualquer detalhe que noutros terminais poderia
passar despercebido.
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Com uma ligação de 7.2 Mbps HSDPA e conexão Wi-Fi, este dispositivo consegue fazer o
upload de fotografias na internet a velocidades bastante elevadas.
Graças ao sistema A-GPS, baseado no geo-tagging, é possível saber o local exacto onde a
fotografia foi tirada.
O Viewty Smart vêm ainda dotado de 1.5 GB de memória interna ou, adquirindo um cartão
MicroSD, pode atingir uma capacidade de 32 GB.
Com dimensões compactas, o Viewty Smart tem apenas 12.4mm de espessura, o que torna a
sua câmara na mais fina do mercado.
Com excelentes configurações e um design elegante, poucos serão os que o quererão
manter guardado no bolso.
“Com o Viewty vamos conseguir mudar, por completo, a forma como as pessoas encaram as
câmaras dos telemóveis. Pela primeira vez, vamos conseguir pôr fim à ideia de que as
imagens conseguidas pelas câmaras são de baixa qualidade e, por isso, mais vale não a
usarmos”, afirma Skott Ahn. “Este não é apenas um telemóvel com uma câmara comparável
a uma máquina digital mas antes, a possibilidade de ter num mesmo dispositivo um
telemóvel e uma “ Smart” câmara que tira melhores fotografias e que é mais fácil de usar
do que uma máquina digital”, acrescenta.
O LG Viewty Smart estará disponível, em Portugal, a partir de meados Junho de 2009 como
um PVP de 499,9€.

