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Estilo e luxo de fazer olhar para trás 

O céu é o limite com o novo LG Mini GD880 com moldura estreita e um alargado 
conjunto de funcionalidades  

 

A LG Electronics apresenta o novo LG Mini GD880, um telemóvel com design 

requintado, digno de nos fazer querer olhar vezes sem conta. A sua moldura estreita e 

o ecrã LCD de 3,2 polegadas com um visionamento de um extremo ao outro em 16:9 

fazem deste modelo o topo do requinte aliado à mais alta tecnologia. A estrutura 

metálica extremamente fina (10,6 mm) suporta o LCD híbrido protegido por um vidro 

temperado e anti-riscos, permitindo uma maior resistência. A espessura deste 

telefone não é apenas ultra fina, mas sim a mais estreita do mundo. 

 

Experiência Web Única 

O LG Mini GD880 proporciona uma experiência Web sem limites, uma vez que 

permite a navegação em sites com a mesma rapidez e facilidade de um computador. 

Para tal, basta um clique para aceder aos seus sites favoritos com carregamento de 

páginas ultra rápidos, graças ao suporte Flash e Java. A fácil navegação entre 

múltiplos sites é melhorada através da sua capacidade de suporte para várias janelas 

em simultâneo. 

O LG Mini GD880 estabelece uma interacção perfeita entre o PC e a Internet, através 

da função LG Air Sync, pois torna possível o envio de informação proveniente da 

Internet e do computador para o telemóvel. Além disso, actualiza automaticamente os 

sites visitados nas últimas pesquisas directamente para o browser do equipamento, 

para que nunca as perca.  

A função LG on screen incluída neste dispositivo, permite o emparelhamento do 

telemóvel ao computador através de controlo Bluetooth. Com esta função consegue-

se controlar o LG Mini GD880 no computador (Live) e arrastar a informação do 

computador para este. 

 

Sempre em contacto nas Redes Sociais 

O LG Mini GD880 permite uma ligação fácil e em tempo real às redes sociais, através 

da aplicação dedicada a redes sociais (SNS), e ainda permite importar contactos das 

redes sociais directamente para o telemóvel. Este widget permite ainda o upload 

directo para os sites SNS, podendo realizar as mais variadas tarefas, tais como fazer o 
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upload de imagens, estabelecer contacto com alguém ou comentar o que vê nas 

redes. 

Com o LG Mini GD880 estará sempre conectável em qualquer situação. 

 

Mais do que um telemóvel bonito e cheio de estilo 

O  LG Mini GD880 possui um design minimalista icónico e linhas rectas muito 

elegantes: a sua espessura fina e o ecrã LCD quase sem moldura dão-lhe um charme 

inigualável.  

Porém, este telemóvel é mais do que uma cara bonita, possui toda a tecnologia que 

um equipamento de ponta deve ter. O seu interface de utilizador é bastante avançado 

e o menu totalmente personalizável, pois ajusta o tamanho e a posição das 

ferramentas que mais utilizar. O LG Mini GD880 possui também um zoom inteligente, 

que ajusta os ícones ao tamanho do ecrã.  

A função Multi Touch permite-lhe dar diferentes respostas consoante o movimento 

dos dedos, tornando o telemóvel mais flexível e fazer zoom in e zoom out em 

imagens. 

 

 Música e Imagem no seu esplendor    

O LG Mini GD880 apresenta características multimédia, com uma câmara de 5 

megapíxeis, auto-focos e detecção facial para imagens profissionais. 

O telemóvel proporciona ainda aos utilizadores uma experiência musical bastante 

melhorada com uma elevada qualidade de som, graças à tecnologia Dolby Mobile. 

A imagem e a música não têm assim limites, podendo ser armazenadas num cartão 

de memória externa com capacidade até 32 GB. 

 

O LG Mini GD880 é um ícone de luxo e estilo para quem quer um objecto de desejo 

de elegância extrema.  

 

Preço de venda livre ao público 399,90€. 

Preço de venda ao público na TMN 299,90€. 

    

    

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,  
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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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mara.chiu@lg-one.com 

    

 


