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SmartVision2 Premium, um Smartphone de Excelência 
Adaptado às Pessoas com Problemas de Visão

Acessibilidade otimizada com Android 6.0
Interface do utilizador completamente acessível e fácil acesso a todas as aplicações 
disponíveis na PlayStore  

Escolha de 3 Modos de Controlo para um uso mais cómodo
• Teclado intuitivo e ergonómico com um painel de navegação central, 4 teclas Android e 2 teclas 
dedicadas a atender e desligar uma chamada
• Ecrã tátil de 4" (10cm) com alta resolução de 480 x 800 pixels
• Comando por voz baseado em fala natural  através de um botão dedicado

Um conjunto completo de funcionalidades inovadoras para o auxílio da visão e 
reconhecimento 
• Ecrã inicial personalizável, fácil de navegar, com aplicações, widgets e nomes de contactos
• Funcionalidade para ampliar o texto focado com escolha do tamanho, contraste e 
velocidade de deslocamento 
• Criador e leitor multi-formato de e-book  (incl. fomatos PDF, Daisy, ePUB )
• Hardware dedicado com 2  LED's incorporados, sensores de proximidade e de luz, detetor de cores 
preciso e Telelupa com 7x zoom e 9 contrastes
• Aplicação NFC para identi�car objetos usando tecnologia contactless

Mais que um telemóvel, uma verdadeira ajuda na sua autonomia, conforto e 
segurança
• Navegador GPS de peões totalmente vocalizado com mapas descarregáveis e navegação o�ine
• Botão SOS para telefonar automaticamente ou enviar mensagens de texto geolocalizadas para 
contactos escolhidos em caso de emergência
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SmartVision2 Premium, 
um Smartphone de Excelência 

Adaptado às Pessoas com Problemas de Visão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
   

SISTEMA OPERATIVO
Android 6.0
 

DESIGN
• Dimensões: 152 x 66 x10mm
• Peso: (aprox.) 150g
• Ecrã: 4" (10cm) LCD IPS 
 

HARDWARE
• Tipo de CPU: Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz  
• Memória Interna:  RAM 2GB, Flash 16GB 
• Memória Externa: até 64GB
• Rede Móvel:
    4G LTE 
    3G+/ 3G
    2G
• Ligação Sem Fios:
    Bluetooth 4.0 BLE
    Wi� 802.11 a/b/g/n 5GHz
 • Recetor de Satélite: GPS, Glonass com suporte 
A-GPS 
 • Outros Sensores: acelerómetro, sensores de 
proximidade e luz, bússola digital
• Formato do cartão SIM: 4FF  
• Conetores: Auricular 3.5 mm, USB tipo C
• Consumo de energia:
    Bateria: 2700mAh Li-ion
    Autonomia em espera: 350h
    Tempo de conversação: 12h 
• SAR: 0,178 W/Kg 

CÂMARA
• Resolução: 2 Mpixel frontal/ 8 Mpixel traseira
• Vídeo: HD 720p a 30 fps
• Focagem: manual e automática
• Zoom Digital: 4x
• Flash: 2 LED 
 

MÚSICA E ÁUDIO
• Criador e leitor multi-formato de e-books 
•Leitor MP3
• Radio FM com RDS, Webradio
• Tons de chamada e função de vibração
  

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• SmartVision2
• Carregador de tomada
• Auriculares com Microfone
• Alça
• Cabo USB tipo C 
• Capa Protetora
• 5 etiquetas NFC
• Guia de Consulta Rápida

  INTERFACE DO UTILIZADOR
• Menu em lista com icones grandes e fáceis de selecionar 
• Comando por voz baseado em fala natural 
• Síntese de voz precisa e poderosa com vozes premium
• Navegação no ecrã utilizando a funcionalidade "explore pelo 
toque" com um conjunto de comandos e gestos pré-de�nidos 
• 3 modos de controlo disponíveis: teclado físico, ecrã tátil e 
comandos por voz
 
 

 FUNÇÕES PRINCIPAIS
• Telefone, Mensagens, Emails, Calendário, Alarme, 
  Calculadora, Pessoas, Internet, PlayStore, Notas
•  Navegador GPS de peões totalmente vocalizado com mapas 
descarregáveis e navegação o�ine  
• Ecrã inicial personalizável, fácil de navegar, com 
  aplicações, widgets e nomes de contactos
• Atalhos do teclado como : marcação rápida, menu de acessi-
bilidade, e informação do estado do telefone
• Compatibilidade com qualquer operadora
 

 ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA
• Modo de assistência remota pela internet 
• Chamadas de emergência e/ou SMS de localização com um 
botão SOS dedicado
• Manual do utilizador e Guia de iniciação

 AJUDA NA VISÃO E RECONHECIMENTO
• Uma funcionalidade para ampliar o texto focado com escolha 
do tamanho, contraste e velocidade de deslocamento  
• Telelupa 7x zoom e 9 contrastes
• Escolha de tamanhos de letra
• Detetor de cores preciso  
• Detetor de luz  
• Reconhecimento ótico de caracteres com transcrição de voz 
• Tecnologia NFC contactless
 • Importação/ Exportação de per�s de acessibilidade

 ENTERTENIMENTO
• Leitor de música
• Criador e leitor multi-formato de e-books: Daisy, EPUB,  
  PDF, Word, Txt, html, xml 
• Radio FM , Webradio
• Gravador/leitor de voz
• Câmara de vídeo frontal e traseira


