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Uma nova era para o iPhone, a Vivo inicia a venda de
todos os modelos do iPhone 12 nesta sexta-feira, 20

Divulgação Vivo

São Paulo, 20 de novembro de 2020 – A Vivo anuncia o início das vendas da nova linha do iPhone 12,
incluindo o iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 e o iPhone 12 mini que apresentam uma experiência
de rede 5G poderosa. Com um design completamente novo, os modelos do iPhone 12 vêm com inovador e
incomparável sistema de câmeras, a nova parte frontal em Ceramic Shield, telas Super Retina XDR de ponta
a ponta para uma experiência de visualização mais envolvente e o A14 Bionic, desenvolvido pela Apple, que
é o chip mais rápido já usado em um smartphone. Consumidores podem adquirir todos os modelos do iPhone
12 nesta sexta-feira, 20 de novembro, tanto nas lojas físicas como Loja Online da Vivo e recebê-los em
casa. Para informações completas sobre preços e disponibilidade, visite o site Vivo aqui.
Com o maior número de bandas 5G do que qualquer outro smartphone, os modelos do iPhone 12 oferecem
a mais ampla cobertura 5G do mundo. 1 Com um design totalmente novo, o iPhone 12 Pro de 6,1 polegadas
e o iPhone 12 Pro Max2 de 6,7 polegadas ultrapassam os limites da inovação para os usuários que desejam
o máximo do iPhone, com iPhone 12 Pro Max oferecendo a maior tela já existente em um iPhone e a maior
resolução com quase 3,5 milhões de pixels para uma experiência de visualização notável e realista. Os
modelos do iPhone 12 Pro estão disponíveis em quatro acabamentos de aço inoxidável - grafite, prata, ouro
e azul pacífico - e apresentam uma tela Super Retina XDR imersiva de ponta a ponta, resistência à
água IP683, líder na indústria, e a nova tela Ceramic Shield, que oferece o maior salto em durabilidade de
todos os tempos no iPhone. O A14 Bionic potencializa cada experiência no iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro
Max, e juntamente com o sistema de câmera avançado, apresenta novos recursos de fotografia
computacional significativos, como Modo Noturno, Deep Fusion, Smart HDR 3, gravação de vídeo HDR em
Dolby Vision4 e muito mais.
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A linha completa do iPhone 12 já está disponível nas lojas físicas da Vivo em todo País e, produtos
comprados na pré-venda começam a ser entregues a partir desta sexta-feira, 20. (Crédito:
Divulgação/Apple)
Os clientes vão desfrutar de um sistema de câmera profissional repaginado, com câmera Ultra Wide
expansiva, câmera Telephoto com uma distância focal ainda maior no iPhone 12 Pro Max, além de uma nova
câmera Wide para capturar imagens e vídeos de qualidade profissional em ambientes com muita ou pouca
luminosidade. Os fotógrafos ganham ainda mais inspiração criativa com o novo Apple ProRAW 5, e o novo
sensor LiDAR traz experiências mais realistas para os modelos iPhone 12 Pro, e oferece melhor autofoco em
retratos de baixa luminosidade e no modo noturno.
O iPhone 12 de 6,1 polegadas e o iPhone 12 mini 6 de 5,4 polegadas trazem um novo e belo design, repleto
de novas e poderosas capacidades. E, o iPhone 12 mini é o menor, mais fino e mais leve smartphone 5G do
mundo. Disponível em cinco belos acabamentos de alumínio - azul, verde, preto, branco e (PRODUCT)RED7
- o iPhone 12 e o iPhone 12 mini apresentam telas expansivas de ponta a ponta com a Super Retina XDR, a
nova tela Ceramic Shield8, mais resistente do que qualquer vidro de smartphone já fabricado, e oferece
resistência à água IP68, líder da indústria. O mesmo chip biônico A14 no iPhone 12 Pro Max vem para o
iPhone 12 e iPhone 12 mini, que, juntamente com um avançado sistema de câmera, introduz novas e
significativas características de fotografia computacional incluindo Smart HDR 3, modo noturno e Deep
Fusion em todas as câmeras, a mais alta qualidade de vídeo em um smartphone, e muito mais, ao mesmo
tempo em que oferece grande vida útil da bateria. Ambos os modelos também suportam vídeo HDR com
Dolby Vision a 4K até 30 fps, e trazem um novo e poderoso sistema de câmera dupla com a expansiva câmera
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Ultra Wide e uma nova câmera f/1.6 Wide para uma melhoria de 27% em fotos e vídeos de baixa
luminosidade.
Os modelos iPhone 12 também apresentam MagSafe, oferecendo carregamento sem fio de alta potência e
um ecossistema totalmente novo de acessórios que se conectam facilmente ao iPhone 9.
A Vivo garante as melhores ofertas para os lançamentos da Apple em suas lojas com preços atrativos e
parcelamento em até 21 vezes sem juros, no cartão de crédito, entregando em todo o Brasil com frete
grátis para compras realizadas pela Loja Online da Vivo, pelo endereço https://lojaonline.vivo.com.br/. A
Vivo também traz descontos exclusivos para seus clientes que optarem em trocar o seu aparelho usado 10
para comprar o novo iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ou iPhone mini utilizando o programa Vivo
Renova, pelo qual o cliente recebe um bônus adicional, além do valor de avaliação do device entregue. Esse
ano, o Vivo Renova traz uma novidade em que o cliente poderá trazer, além de smartphones, tablets ou
smartwatches
antigos
ao
usar
o
programa.
Para
saber
mais,
o
cliente
pode
acessar www.vivo.com.br/vivorenova.
Para mais informações sobre preços, planos e ofertas, basta acessar www.vivo.com.br .
Para mais detalhes sobre os modelos do iPhone 12, acesse www.apple.com .
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1 Plano de dados necessário. As chamadas 5G, Gigabit LTE, VoLTE e Wi-Fi estão disponíveis em mercados selecionados e por meio de operadoras
selecionadas. As velocidades são baseadas na taxa de transferência teórica e variam com base nas condições do local e na operadora. Para obter
detalhes sobre suporte 5G e LTE, os clientes podem entrar em contato com sua operadora e visitar apple.com/br/ iphone / cellular
2 Os visores têm cantos arredondados. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6,06 polegadas (iPhone 12 Pro) ou 6,68 polegadas (iPhone 12 Pro
Max) na diagonal. A área visível real é menor.
3 Os modelos do iPhone 12 são resistentes a respingos, água e poeira e foram testados em condições controladas de laboratório e têm uma
classificação de IP68 sob o padrão IEC 60529 (profundidade máxima de 6 metros até 30 minutos); A resistência a respingos, água e poeira não são
condições permanentes e a resistência pode diminuir como resultado do desgaste normal. Não tente carregar um iPhone molhado; consulte o guia do
usuário para obter instruções de limpeza e secagem. Danos por líquido não são cobertos pela garantia.
4 A reprodução 4K Dolby Vision requer Apple TV 4K ou uma TV compatível com AirPlay.
5 O Apple ProRAW estará disponível em uma atualização futura do iOS 14 para iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.
6 Os visores têm cantos arredondados. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6,06 polegadas (iPhone 12) ou 5,42 polegadas (iPhone 12 mini)
na diagonal. A área visível real é menor.
7 Uma parte da receita de cada compra do (PRODUCT) RED vai para o Fundo Global de luta contra a AIDS. De agora até 31 de dezembro de 2020, essas
receitas irão para a resposta COVID-19 do Fundo Global.
8 A reivindicação é baseada na tampa frontal do iPhone 12 Ceramic Shield em comparação com o iPhone da geração anterior.
9 Acessórios MagSafe incluindo carregadores, estojos e carteiras são vendidos separadamente.
10 No Vivo Renova, os smartphones precisam estar em bom funcionamento e, na oferta do Vivo Renova especial para os novos modelos iPhone 12 da
Apple, o cliente pode realizá-lo até o dia 30/11 via loja online, ou até 31/12 para utilizar o programa nas lojas físicas da Vivo, onde o aparelho será
avaliado no ato da compra.

