
In
n
o
va
ti
ve

AWESOME ECRÃ

Cores: Ecrã: 6,4”

AWESOME BATERIA

A tecnologia Adaptative Power Saving
altera automaticamente para o modo
poupança de energia se a bateria estiver
a 50%. Com a App Power Management faça
a gestão das aplicações menos utilizadas
de acordo com os padrões de utilização.

Bateria
2 dias de bateria
Carregamento super rápido

Ecrã
Ecrã super fluído
Visualização do ecrã mais brilhante
Visibilidade no exterior melhorada 

Câmara
Câmara OIS de alta resolução
Vídeos suaves e realistas
Modo retrato avançado
Modo noturno

Galaxy A33 5G

Visibilidade garantida mesmo sob a luz
direta do sol. Maior visibilidade no exterior
com LCE*, que faz realçar o contraste de
cores.

Com a câmara principal de 48MP, capture
fotos e vídeos mais nítidos, mesmo no
modo Automático.

AWESOME CÂMARA

Transições super suaves entre cenas,
graças à alta taxa de atualização de 90Hz
adaptável, para um consumo de energia
minimizado.

A combinação de tecnologia OIS e AI
adiciona estabilidade às suas fotos,
mesmo em movimento. Câmaras
otimizadas para diferentes condições de
luz e resolução.

Desenhado para apresentar o máximo
de ecrã com 6,4” e com tecnologia Super
AMOLED, protegido com o Gorilla Glass5 e
certificação IP67.

Com uma bateria de 5.000mAh, usufrua de
quase dois dias de entretenimento.
Carregue 50% de bateria em cerca de 30
min com o carregamentorápidode 25W.

Night
Mode

O novo processador Exynos 1280 com 2.1x**
mais capacidade de processamento de AI
(NPU) permite fotos ainda mais nítidas e
claras mesmo com pouca luz.

*Local Contrast Enhancement
**Comparado com o A52 5G

Portrait
Mode

Fun
Mode

Com o Portrait Mode pode criar o seu 
próprio “estúdio”alterando o efeito de luz 
nos fundos das suas fotografias.

Mostre a sua criatividade, humor e estilo 
atráves dos efeitos de lente da câmara ultra 
grande angular.
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SUPER PERFORMANCE – Mais velocidade e potência para si

GALAXY CONNECTED EXPERIENCE

O novo processador Exynos 1280 de 5nm permite 
ter a experiência gaming de uma consola num 
equipamento móvel.

O próximo nível de velocidade com 
conexão 5G que lhe irá permitir 
jogar a partir da cloud sem a 
necessidade de instalar o jogo e 
ainda assistir a vídeos de 
streaming em 4k.

Com o novo A33 5G pode ainda aumentar a 
capacidade da memória RAM utilizando memória 
ROM como virtual RAM. O que permitirá uma 
melhor performance das aplicações.

Drag & Drop

Copy

Aa

Copy & Paste

Link to Windows

As chamadas e mensagens recebidas no 
telemóvel podem ser respondidas através do 
computador.

Auto Switch

Enquanto estiver a utilizar o seu Galaxy Tab e 
receber uma chamada, os Galaxy Buds vão 
automaticamente connectar-se ao telemóvel e 
voltam a ficar ligados ao Tablet assim que a 
chamda terminar.

Quick Share

Partilhe rapidamente fotos e videos com os 
seus amigos nos seus equipamentos Galaxy

Co-Sharing e Co-Watching with 
Google Duo

* Image is 
illustrative

Assista a vídeos no youtube juntamente com 
os seus amigos numa videochamada

Samsung Health

A aplicação Samsung Health juntamente com o Galaxay Watch 4 analiza os seus hábitos de 
sono para o ajudar a descansar melhor.  Pode ainda com o Samsung Health e Watch4 fazer a  
análise da sua composição corporal para se manter em forma e saúdavel.



ECRÃ:
6,4’’ FHD+ Super AMOLED

Infinity-U 90Hz

CÂMARA:

Principal:

Ultra Grande Angular 8MP F2.2 FF

Principal 48MP F1.8 AF OIS

Teleobjetiva 2MP F2.4 FF

Macro 5MP F2.4 FF

Frontal : 13MP F2.2 FF

MEMÓRIA:
RAM: 6 GB

ROM: 128 GB

MicroSD: até 1 TB

PROCESSADOR:
Exynos 1280

(Papaya 2x CA78 2.4GHz, 6x CA55 2.0GHz)

SEGURANÇA: 
Impressão digital no ecrã

BATERIA:
5.000 mAh

Carregamento super rápido 25W

DIMENSÕES:
159.9 x 74.0 x 8.1mm | 186g

OUTROS:
Samsung Pay, Stereo
Speakers, IP67, Gorilla Glass5

ESPECIFICAÇÕES

MARKETING NAME MODEL CODE EAN

Galaxy A33 5G Preto SM-A336BZKGEUB 8806094068177

Galaxy A33 5G Azul SM-A336BLBGEUB 8806094065268

Galaxy A33 5G Laranja SM-A336BZOGEUB 8806094067934

Galaxy A33 5G Branco SM-A336BZWGEUB 8806094067699
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