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É um telefone? É uma consola? Não, é o É um telefone? É uma consola? Não, é o É um telefone? É uma consola? Não, é o É um telefone? É uma consola? Não, é o LG LG LG LG Maximo Maximo Maximo Maximo 
2X!2X!2X!2X!    

O Novíssimo Smartphone da LG afirma-se como uma das melhores plataformas 
portáteis para videojogos do mercado. 

 

Atenção gamers e jogadores ocasionais, a LG Electronics (LG) apresenta uma 

alternativa às consolas de jogos portáteis: o android topo de gama LG Maximo 2X. 

Este aparelho foi concebido para ser muito mais do que um simples smartphone. O 

facto de ser o primeiro aparelho do mundo com um processador dual-core, sustenta 

as excelentes capacidades técnicas deste equipamento para correr os jogos mais 

exigentes. 

O Maximo 2X foi concebido para proporcionar a melhor experiência de jogo para os 

utilizadores possível, semelhante à que as consolas actuais oferecem. A LG aposta 

forte no mercado do gamming com este smartphone, uma vez que os hábitos de jogo 

dos utilizadores estão a mudar. As pessoas estão a jogar mais nos seus telefones, 

durante os tempos livres, e em qualquer lugar, quer seja no metro, comboio, 

autocarro, jardins públicos, etc. Estão também mais exigentes, pressionando as 

marcas a introduzirem tecnologia de ponta nos seus equipamentos, como 

touchscreens, processadores mais potentes e capacidades gráficas 3D. 

Assim, o LG Maximo 2X é a resposta da marca para estas necessidades. O coração 

desta máquina é alimentado por um chip NVIDIA Tegra 2, que permite jogos mais 

interactivos, realistas e, em termos de inteligência artificial (IA), mais difíceis. Pela 

primeira vez, os utilizadores vão poder jogar no modo multi-player conectando-se com 

diversas plataformas como PCs, PS3, outro LG Máximo 2X e o Máximo Pad. 

O facto de possuir um sensor giroscópio permite aos utilizadores jogar títulos 

sensíveis ao movimento. Ligando o telefone através de HDMI a um ecrã/TV, o Maximo 

2X consegue competir com as melhores consolas disponíveis no mercado. 

Quanto aos jogos, os utilizadores podem aceder à aplicação gratuita Tegra Zone, 

onde podem ler notícias, reviews e outros conteúdos relacionados com o mundo dos 
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videojogos. Podem, inclusive, escolher o jogo que desejam adquirir, sendo 

redireccionados para a store onde podem finalizar a compra do jogo. 

Os utilizadores do Maximo 2X podem encontrar na Tegra Zone os seguintes títulos: 

• Samurai II: Vengeance, da MADFINGER Games 

• Dungeon Defenders: First Wave Deluxe HD, da Trendy Entertainment 

• Galaxy on Fire 2 THD, da Fishlabs 

• Backbreaker THD, da Natural Motion 

• Fruit Ninja THD, da Halfbrick Studios 

• Vendetta Online, da Guild Software 

• Monster Madness, da SouthPeak Games 

• Hardwood Solitaire IV, da Silver Creek Entertainment 

 

As principais caracteristicas técnicas do LG Maximo 2X: 

• Processador NVIDIA Tegra 2 Dual-Core com 1GHz 

• Gravação e reprodução em MPEG-4 / H.264 a 1080p  

• Ligação HDMI que permite conectar com a televisão funcionando como 
espelho do telemóvel 

• Ecrã WVGA de 4 polegadas 

• Câmara traseira de 8MP / Câmara frontal de 1.3MP  

• Som surround virtual multi-canal 7.1 

• 8GB de memória interna 

• Memória expansível microSD até 32GB 

• Conectividade Micro-USB 

• Bateria 1500 mAh 

• Suporta o Adobe Flash Player 10.1 

 

Este equipamento já está nas lojas com um PVP de 549.90€. 

Bons jogos! 



 
LG – Life’s good! 

 
 
 

 
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 Communica
– 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://lg.com
 
Sobre a LG Electronics 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 
mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 4
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano,
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

como o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 

desportivo global. Para mais informações, visite 

 

 

 

 

Global Web Site:  

Local Web Site: www.lg.com.pt

www.lgportugal.pt

 

# # # 

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 

ente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 
http://lg.com/pt. 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 
mais de 120 operações em todo o mundo. Com vendas globais no valor de 48,2 mil milhões de dólares 
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 
fabricantes mundiais de televisões de ecrã plano, telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e 
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 

desportivo global. Para mais informações, visite o www.lg.com.  
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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 
tions, 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 

ente, 3D, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais 

A LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global e inovadora em electrónica de consumo, 
comunicações móveis e electrodomésticos, empregando mais de 93.000 pessoas que desenvolvem 

8,2 mil milhões de dólares 
em 2010, a LG é composta por quatro unidades de negócio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance e Air Conditioning & Energy Solutions. A LG é uma das principais 

telemóveis, ar condicionado, máquinas de lavar e 
frigoríficos. A LG assinou um acordo a longo prazo para a parceria global e tecnológica da Fórmula 1™. 
Como parte dessa aliança de alto nível, a LG adquiriu designações e direitos de marketing exclusivos 

mo o agente oficial de electrónica de consumo, telemóveis e processador de dados deste evento 
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