


É TEMPO DE 
MUDANÇA 



O importante é o utilizador .  

A tecnologia é o suporte. 

Todas as tarefas comuns são mais fáceis de fazer 



Pragmáticos 

Dinâmicos 

Usam a  

tecnologia 

Conectados 

Ambos os sexos 

Sociais 

 
O Windows Phone 7 foi desenhado a pensar naqueles utilizadores a que chamamos “Life Maximizers”. 

 

Quem são os “Life Maximizers”? 

 

- Adultos, homens ou mulheres, casados, solteiros, separados, etc, que têm: 

 
- Uma vida bastante dinâmica, activa, pessoas em movimento, não são “geeks” tecnológicos , usam a tecnologia para os servir, a tecnologia é 
um meio para atingir um objetivo, mudam de uma tarefa para a outra muito rapidamente.  
- 80% do tempo que usam um smartphone é para fazer sempre as mesmas tarefas: chamadas, mensagens, agenda, e-mail, fotografias, músicas, 
redes sociais, jogos e os outros 20% para tarefas muito variadas. 





Um smartphone DIFERENTE 
para facilitar as tarefas do dia-a-dia 

Smart design 





 

Windows Phone Hubs 





Smart design 





 

O único 
smartphone 
com Live Tiles. 



Windows Phone Hubs 

O único smartphone com um People Hub que integra 
automaticamente os seus contactos do Facebook, Hotmail e 
Outlook (Exchange)

O único smartphone que permite jogar na XBOX Live

O único smartphone com um Pictures Hub para visualizar a 
fotos do telemóvel, PC e Facebook  num único sítio

O único smartphone com um Music + Videos Hub para 
ouvir música e ver filmes fácil e rapidamente

O único smartphone com o Office Hub, que permite ver, 
editar, sincronizar e partilhar documentos em mobilidade

Aplicações, Jogos e Músicas em qualquer lado 



 

   Informação importante  

   de relance (“Glance and Go”) 

Chamadas perdidas, emails e mensagens 

recebidas, próximo apontamento 

Lock Screen 



Start Screen 

Pessoal 

 

Legível 

 

Dinâmico 

 

Directo 

 

personalização, acesso rápido 

Live Tiles 
 



centros de informação dos meus contactos 

Hubs - nova experiência 



people Hub 

Acesso rápido 

aos contactos 

recentes 

Pesquisa 

rápida e 

intuittiva dos 

contactos 

Novidades dos 

contactos com 

ligação às 

redes sociais 



Office Hub 

Tirar notas e 

guardar no 

Windows Live 

Acesso facilitado 

aos recursos 

partilhados da 

empresa 

Criar e editar 

documentos 

Office 



pictures Hub 

Fotos 

organizadas e 

acessíveis 

Experiência 

única de 

partilha de 

momentos 

Ligação à 

SkyDrive e ao 

Facebook 



music+video Hub 

Sincronização 

de conteúdos 

multimédia 

facilitada com o 

PC 

Acesso a 

conteúdos locais 

ou on-demand* 



marketplace Hub 

Aplicações, 

jogos e música 

para todos os 

gostos* 

Experiência 

única de 

partilha de 

momentos 

Actualizações, 

trials, 

comentários e 

classificações* 







Internet Explorer 



2

0 





telefone 





Redes Sociais 







pesquisa 



Câmara 





Definições 



Zune no PC 

















Find My Phone 




















PRODUTIVIDADE 
Aplicações adaptadas às necessidades das 
empresas e uma experiência Office ímpar. 

XBOX LIVE E ZUNE* 
Acesso a jogos e conteúdos multimédia on-demand. 

REDES SOCIAIS 
Integração inteligente e transversal a todo o 
sistema operativo. 

MARKETPLACE* 
Ponto único de acesso a aplicações, músicas vídeos 
e jogos. 

FIND MY PHONE 
Ferramenta gratuita de backup, sincronização,  
gestão e segurança dos equipamentos. 

NOVA EXPERIÊNCIA  
Simples e elegante com toda a informação 
acessível e interligada. 

HUBS 
Centros de informação, lazer e comunicação. 
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Hardware 
Ecrãs capacitivos 
4 ou mais pontos de contacto 

Sensores 
A-GPS, Acelerómetro, Compasso, Luz, Proximidade 

Câmara 
5 mega pixels ou superior 

Multimédia 
Common detailed specs, Codec acceleration 

Memória 
256MB RAM ou mais, 8GB Flash ou mais 

GPU 
Aceleração DirectX 9 

CPU 
ARMv7 Cortex/Scorpion ou melhor 

Botões Hardware | Voltar, Iniciar, Pesquisa 
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