
MODO FLEX OPTIMIZADO PARA APLICAÇÕES

Abra o dispositivo no melhor ângulo para si e adapte o
conteúdo na parte superior e os controlos da aplicação na
parte inferior.

CÂMARA MÃOS LIVRES

QUICK SHOT

Uma nova forma de tirar selfies, use as câmaras traseiras e pre-
visualize a cena no ecrã exterior. Tudo isto sem necessidade de
abrir o dispositivo.

Galaxy Z Flip3 5G

Todos queremos um ecrã grande no nosso smartphone. Navegamos mais confortavelmente, é mais fácil
para ler e conversar, desfrutamos de mais conteúdos multimédia e jogos, pelo que não agrada a todos
levar um smartphone grande no bolso. Com o Galaxy Z Flip3 5G quebramos a barreira do tamanho. Já não
é necessário escolher entre portabilidade e conforto de um ecrã grande, graças ao inovador fomato
dobrável deste equipamento.

Galaxy Z Flip3 5G, premium e ultracompacto

O Galaxy Z Flip3 5G vem reinventar os smartphones.

Descubra o telemóvel com um ecrã grande que se dobra
para caber no bolso.

Um novo estilo de telemóveis - um dispositivo dobrável, com
um design único que não passa despecebido. Inclui funções
exclusivas que combinam a forma de tirar fotografias e
fazer vídeos, com a forma como vê os seus conteúdos, até
mesmo a maneiro como segura no telemóvel.

Imagina uma nova forma de usar o seu smartphone? A tecnologia exclusiva Flex permite abrir o
dispositivo em diferentes pontos, detetar o ângulo de abertura e ajustar automaticamente o conteúdo
das suas aplicações, para que usufrua de funcionalidades exclusivas que só o seu Galaxy Z tem.

a forma de tirar fotos e fazer vídeos

DESIGN

Modo

e
exclusividade

FORMATO ULTRACOMPACTO

Mais leve que uma chávena de café e mais pequeno que uma
carteira. Com o Galaxy Z Flip3 5G pode desfrutar de um dispositivo
ultra compacto que ocupa metade de um smartphone
convencional no bolso, sem desistir das vantagens de um ecrã
grande de 6.7”.

A SUA EXCLUSIVIDADE ATRAI TODOS OS OLHARES

Um smartphone que expressa a sua
personalidade.

O formato dobrável exclusivo do Galaxy Z Flip3 5G
juntamente com as novas cores expressam todo
o seu estilo.

FEITO PARA DURAR

Estrutura de aluminio S710, a mais resistente num smartphone
e um sistema de dobragem capaz de suportar 200.000 dobras.

Ecrã principal e capa traseira feitos de Gorilla Glass Victus, 50%
mais resistente e até 2x mais resistente a arranhões.*

Ecrã Infinity Flex 80% mais resistente, graças ao seu novo
design e às novas proteções incluídas.

ECRÃ EXTERIOR

Ecrã exterior de 1,9” para interações sem precisar de abrir
o dispositivo. A App Continuity permite que abra as
aplicações a partir das notificações e responda às
chamadas.

Consulta a hora, a data, o 
estado da bateria e as 

notificações

Ecrã 4x maior Desliza de cima para baixo
Painel rápido: brilho e som

Desliza da esquerda para a direita
Notificações

Desliza de baixo para cima
Samsung Pay

Desliza da direita para a esquerda
Widgets : Música, tempo…

FLEX
REINVENTA

de usar as suas apps
UMA NOVA FORMA

1. Selfie mãos livres
Tire selfies ou faça video-chamadas sem segurar no dispositivo. Tudo o que
tem que fazer é ajustar o ângulo do dispositivo e recuar.

2. Enquadramento automático
A câmara mantém a imagem centrada, mesmo quando as pessoas se
movem para dentro e fora do enquadramento.

3. Pré-visualização dupla
Pre-visualize a foto graças ao ecrã externo de 1.9’’. Poderá aplicar/ver os
efeitos, e ainda, desfocar a câmara em tempo real.

MODO NOTURNO

Graças ao modo Flex será como se levasse sempre um tripé
consigo. Maximize o tempo de captura para obter fotos mais
brilhantes, sem perder a nitidez.

MULTITAREFAS

Com o Galaxy Z Flip3 5G pode trabalhar com 2 apps de forma
simultânea graças ao ecrã de 6,7”. Torne as suas multitarefas
mais eficientes ao arrastar e soltar de uma aplicação para a
seguinte com o seu dedo.

ARRASTAR E SOLTAR



Suporte com 
carregamento wireless

SISTEMA OPERATIVO:

Android 11 com One UI 3.1

CÂMARA:

Principal: 12MP DualPixel
Ultra Grande Angular: 12MP 
Frontal: 10 MP

MEMÓRIA:

8 GB RAM + 128 / 256 GB ROM

O Galaxy Z Flip3 5G dispõe dos melhores componentes e da tecnologia mais avançada 
da Samsung, para uma experiência multimédia incomparável. Desfrute de séries, flmes 
e jogos com o melhor desempenho do mercado, na palma da sua mão.

ACESSÓRIOS

PROCESSADOR:

Snapdragon 888 (5nm)

ECRÃ:

Exterior 1,9” Super AMOLED 60 Hz

Interior  6,7” Dynamic AMOLED x2 
120 Hz

BATERIA:

3,300 mAh (Dual, 930 + 2370 mAh)

Carregamento rápido: 15W 

Carregamento rápido wireless: 10W
Partilha de bateria wireless

PROTEÇÃO E SEGURANÇA:

Resistência à água IPX8, impressão 
digital lateral, Gorilla Glass Victus, 
Aluminio Armor, Dolby Atmos

CONECTIVIDADE:

WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 
Bluetooth® 5.0; USB TypeC; GPS; NFC

DIMENSÕES E PESO:

Aberto : 166 x 72.2 x 6.9 mm (183g)

Fechado : 86.4 x 72.2 x 17.1/15.9 mm

DESEMPENHO
de  última geração

RESISTÊNCIA À ÁGUA IPX8

O primeiro dispositivo dobrável à prova de água para
que desfrute de conteúdos em qualquer situação.

O PROCESSADOR E A MEMÓRIA MAIS RÁPIDOS

Com um processador de 5nm, RAM DDR5 e a tecnologia de
memória interna mais rápida, o desempenho deste telemóvel
é simplesmente insuperável.

ECRÃ INTELIGENTE 120Hz

O ecrã Dynamic AMOLED 2X oferece o melhor nível de
brilho, contrastes e cores. Com uma taxa de
atualização de 120Hz as transações são mais rápidas e
fluídas, com um consumo de bateria menor.

SOM MELHORADO

Experiência de som 50% mais potente, graças às suas
colunas estéreo com Dolby Atmos.

5G HIPER RÁPIDO

Tecnologia 5G mais rápida (Sub6 + mmWave) capaz de
alcançar velocidades de download 20 vezes mais
rápidas.

DUPLA BATERIA INTELIGENTE

Esta tecnologia melhora o desempenho e estabilidade da
bateria. Ao dispor de duas, o Galaxy Z Flip3 5G equilibra a
utilização de cada uma, reduzindo a sua temperatura e
aumentando a autonomia e vida útil.

ECOSSISTEMA Complete a sua experiência com os nossos Galaxy Wearables e descubra as novas
opções com o Link to Windows e o Google Duo.

GALAXY WATCH4 CLASSIC | GALAXY WATCH4

Monitorize o seu exercício e a sua saúde com os novos
Galaxy Whatches, em virtude da nova gama de
aplicações disponíveis nestes dispositivos.

GALAXY BUDS2

Desfrute de um som imersivo com as colunas duplas
com 2 saídas de som e o cancelamento ativo de ruído.
Marque tendência com este equipamento com um
design renovado e acabamento em duas cores.

LINK TO WINDOWS

Conecte o seu Galaxy Z Flip3 5G ao seu PC com
Windows10/Windows11 e desfrute da suas mensagens,
aplicações Android e fotos no Windows.

GOOGLE DUO

Desfrute das suas video-chamadas como nunca antes
num ecrã grande.

Capa de 
Pele

Capa 
aramida

Capa de silicone 
com correia

Capa de silicone 
com anel

Capa transparente 
com anel

Nome:
Galaxy Z Flip3 5G, 128GB, Cream

Galaxy Z Flip3 5G, 128GB, Phantom Black

Galaxy Z Flip3 5G, 128GB, Green

Galaxy Z Flip3 5G, 128GB, Lavender

MODEL CODE:
SM-F711BZEAEUB

SM-F711BZKAEUB

SM-F711BZGAEUB

SM-F711BLVAEUB

EAN:
8806092564558

8806092564077

8806092565050

8806092563506

Nome:
Galaxy Z Flip3 5G, 256GB, Cream

Galaxy Z Flip3 5G, 256GB, Phantom Black

Galaxy Z Flip3 5G, 256GB, Green

Galaxy Z Flip3 5G, 256GB, Lavender

MODEL CODE:
SM-F711BZEEEUB

SM-F711BZKEEUB

SM-F711BZGEEUB

SM-F711BLVEEUB

EAN:
8806092563674

8806092563636

8806092564312

8806092565104

Galaxy Z Flip3 5G

ESPECIFICAÇÕES 

Galaxy

Z Flip 3 5G


