Pequenino Palm Phone com
apenas 3,3" agora é vendido
como aparelho independente

Em outubro do ano passado, a Palm anunciou a sua volta ao
mercado com o Palm Phone. O problema era que a Palm e a
Verizon fizeram uma parceria que posicionou o aparelho como um
dispositivo secundário. Isso significava que era preciso ter
dois aparelhos de uma mesma operadora (no caso, a Verizon) com
duas contas de telefone diferentes para que ele funcionasse.
Ou seja, não deu certo.
Por isso, a Palm anunciou na quinta-feira (04) o lançamento de
uma versão independente do smartphone com tela pequenina de
3,3 polegadas. Contudo a um preço maior. A versão padrão do
aparelho como secundário pode ser comprada por US$ 150 (R$
580), sendo que esta versão independente chega ao mercado por
US$ 199 (R$ 770) com o plano de dois anos da Verizon.

Palm, aparelho com tela de apenas 3,3 polegadas (Foto:
Divulgação/Palm)
A empresa também anunciou que está fazendo atualizações no
sistema para que o aparelho tenha um desempenho melhor. A
principal delas é a bateria, de apenas 800 mAh, que usuários
reclamam não suportar longas horas de uso e, portanto, o
impedem de ser um aparelho primário.
–
Participe do GRUPO CANALTECH OFERTAS no WhatsApp e garanta
sempre o menor preço em suas compras de produtos de
tecnologia.
–
Além da tela de 3,3 polegadas, o Palm conta com um chipset
Qualcomm Snapdragon 435, 3 GB de memória RAM e Android 8.1
Oreo. Ele ainda vem equipado com câmeras traseira de 12 MP e
de 8 MP na frente.
Leia a matéria no Canaltech.
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