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Primeira câmera de ação ultra-wide
Novo motorolaone action. Primeiro sistema de câmera tripla com sensor exclusivo para vídeo.
Grave vídeos incríveis enquadrando 4x1 mais da cena com o sensor ultra-wide e surpreenda-se com
o primeiro smartphone que você pode segurar na vertical enquanto a câmera filma na horizontal.
Depois, veja o resultado na incrível tela imersiva CinemaVision Full HD+ de 6.3” com proporção de
21:9. Com o armazenamento rápido de 128 GB2 você terá espaço de sobra para guardar suas fotos,
vídeos, músicas, jogos e mais. Aproveite ao máximo a bateria que te acompanha durante o dia3 e
quando precisar recarregar conte com o carregamento rápido. Fique despreocupado e protegido
por três anos com as atualizações de segurança mensais e tenha a versão mais recente do Android
com upgrades garantidos.4 Além disso, aproveite o armazenamento ilimitado do Google Fotos5 e
receba ajuda do Google Assistente. Novo motorolaone action. Surpreendente.

motorolaone action de relance
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Pouco tempo? Aqui vai um resumo rápido dos
principais recursos do motorolaone action:
Câmera tripla com sensor exclusivo
para vídeo.
Grave vídeos ultra-wide, nunca perca um
momento com a câmera de foco rápido ou
ainda adicione um lindo efeito de desfoque nos
seus retratos.
Primeira câmera de ação ultra-wide.
Grave vídeos incríveis enquadrando 4x1 mais
da cena com o sensor ultra-wide, em qualquer
ambiente. E surpreenda-se com o único
smartphone que você pode segurar na vertical
enquanto a câmera filma na horizontal.
Tela imersiva CinemaVision 21:9 de 6.3”.
Tenha uma experiência cinematográfica e
imersiva onde estiver com a tela de 6.3” Full
HD+ e proporção 21:9, projetada para usar
confortavelmente com uma mão.
Armazenamento rápido de 128 GB2.
Guarde suas fotos, vídeos, músicas, jogos
e mais. Além disso, tenha um desempenho
rápido e ultra responsivo graças ao
Armazenamento Flash Universal.

Bateria para o dia todo3 com carregamento
rápido.
Passe um dia inteiro com uma única carga.
E quando precisar recarregar sua bateria conte
com o carregamento rápido.
Android One: Seguro, moderno e fácil de usar.
Mantenha-se protegido por três anos com as
atualizações de segurança mensais e tenha a
versão mais recente do Android com upgrades
garantidos4.
Inovações com tecnologia de Inteligência
Artiﬁcial.
Você não precisa ter conhecimento
de fotografia para fazer fotos e vídeos
profissionais. Com a capacidade de
aprendizagem do seu smartphone, sua
câmera utiliza os melhores recursos para
aprimorar seus melhores cliques e vídeos.
Inovações e facilidades do Google.
Tenha armazenamento gratuito e ilimitado de
alta qualidade com o Google Fotos5 e use sua
voz para receber ajuda do Google Assistente.

AVISO

Veriﬁque se seu produto está usando o software mais recente!
Você pode se conectar via Wi-Fi ou Dados para receber as atualizações mais
recentes da Play Store ou Atualizações de Sistema.
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câmera tripla com sensor exclusivo para vídeo

5

Três câmeras. Ações inﬁnitas.
É muito fácil tirar as melhores fotos e gravar vídeos incríveis com o motorolaone action. Grave
vídeos incríveis com o exclusivo sensor dedicado para vídeo. Sua lente ultra-wide enquadra
4x¹ mais da cena gravando conteúdos vívidos e impressionantes em qualquer condição de
iluminação. Além disso, nunca perca um momento com a câmera principal de 12 MP com foco
rápido e adicione efeitos bokeh com a câmera de profundidade. Tudo isso aliado ao recurso de
inteligência artificial integrado que te ajudará a capturar vídeos e fotos como profissional.
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primeira câmera de ação ultra-wide

Surpreenda-se com a primeira
câmera de ação do mercado
Esta é a câmera de vídeo que você sempre
sonhou. Enquadre 4x¹ mais cena com a
câmera de ação ultra-wide com ângulo
aberto de 117o. Grave vídeos mais nítidos
mesmo com pouca luz com a tecnologia
Quad Pixel. E tenha estabilização eletrônica
de vídeo aprimorada para que a ação
permaneça estável mesmo nas situações
mais turbulentas. Além disso, agora você
filma segurando o smartphone da maneira
mais confortável: segure na vertical enquanto
a câmera filma na horizontal. Assim, você vai
estar sempre pronto para capturar aqueles
momentos imperdíveis.
Segure na vertical e a câmera ﬁlma para você
na horizontal
Você não precisará mais se cansar para gravar
vídeos segurando o smartphone na horizontal.
Motorolaone action é o primeiro smartphone
que você pode segurar confortavelmente
na vertical, pois sua câmera de ação filmará
automaticamente na horizontal e ainda em
ultra-wide.

Experimente:
1. Encontre
em seu menu de aplicativos ou
gire seu pulso duas vezes para ativá-la com
captura rápida.
2. Encontre
para modo vídeo > pronto, sua
câmera de ação já estará ativada.
3. Grave vídeos em formato paisagem enquanto
segura o aparelho verticalmente com uma só
mão.
4. Caso queira desativar a câmera de ação, clique
em

Sensor ultra-wide: enquadre 4x¹ mais
da cena
Agora, você pode capturar facilmente tudo o
que está acontecendo ao seu redor. O sensor
ultra-wide possui um ângulo aberto de 117o
que permite o enquadramento 4x¹ maior
da cena em comparação com um sensor
padrão de 78o. É perfeita para filmar esportes
e paisagens ao ar livre - sempre que você
precisar de um campo de visão maior.

Estabilização eletrônica de vídeo:
tudo inabalável
Chega de vídeos tremidos. Com estabilização
eletrônica de vídeo aprimorada, a ação
permanece estável mesmo nas situações
mais turbulentas. Grave seus vídeos quando
e onde quiser, sabendo que qualquer
movimento não intencional será removido
em tempo real.
Sensor da câmera com tecnologia
Quad Pixel
Ambientes mais escuros podem arruinar um
vídeo que ficaria excelente. É por isso que a
câmera de ação exclusiva do motorolaone
action conta com a tecnologia Quad Pixel.
Com ela, o sensor da câmera tem quatro
vezes mais sensibilidade à luz para você
poder gravar vídeos nítidos e com brilho,
independentemente das condições de
iluminação.
Câmera lenta e hyperlapse: diminua ou
aumente a velocidade
Grave um vídeo em timelapse enquanto
está em movimento e suavize todos os
movimentos indesejados e trepidações,
graças à estabilização pós-captura.

recursos de câmera
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Câmera principal

A câmera principal de 12 MP com foco
automático foca a pessoa ou objeto em um
piscar de olhos. Ao mesmo tempo, a abertura
de f/1.8 com pixels de 1.25 µm garante
bastante luz para ótimas fotos, mesmo
quando não há iluminação suficiente.

Câmera de profundidade

A câmera de profundidade de 5 MP trabalha
com a câmera principal para ajustar a
profundidade de campo, desfocando o fundo
para garantir um efeito bokeh profissional.
foto original

Câmera para selﬁes

A câmera de 12 MP com pixels de 1.25 µm e
abertura de f/2.0 garantem mais luz para as
fotos ficarem mais nítidas, assim você sempre
sai com o melhor visual. Basta tocar o ﬂash
na tela para distribuir a luz de maneira mais
uniforme.

Funções de Inteligência
Artiﬁcial
Fotos incríveis automaticamente
Você não precisa ter conhecimento de
fotografia para fazer fotos profissionais.
Com as funções avançadas de câmera,
como a captura automática de sorrisos,
novas funções do modo retrato e composição
inteligente, você tira fotos profissionais
com um clique.
Composição inteligente
Ao tirar uma foto de uma pessoa ou
de um grupo, a câmera reconhece
possíveis melhorias na composição e gera
automaticamente uma outra imagem
opcional para você.

foto recomendada
Experimente:
1. Encontre
em seu menu de aplicativos ou
gire seu pulso duas vezes para ativá-la com
captura rápida.
2. Vá ao Menu> Configurações> Configurações
de Inteligência Artificial> Composição
Inteligente para ativar.
3. Tire uma foto de uma pessoa ou de um
grupo de pessoas. Se a câmera detectar uma
composição melhor, você encontrará uma
segunda foto gerada em sua galeria Google
Fotos.
Nota: Este recurso funciona apenas na câmera traseira.

recursos de câmera
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Captura automática com sorriso
Faça de primeira a foto perfeita do grupo. A
câmera analisa as pessoas automaticamente
e, com base em um algoritmo de detecção de
sorriso, tira a foto quando todos no quadro
estão sorrindo.

Experimente:
1. Encontre
em seu menu de aplicativos ou
gire seu pulso duas vezes para ativá-la com
captura rápida.
2. No visor da câmera toque em

>

>

3. Tire uma foto de uma pessoa ou de um
grupo de pessoas com seis opções de
iluminação diferentes.
Nota: A iluminação de retrato está disponível nas
câmeras traseira e frontal.

Experimente:
1. Encontre
em seu menu de aplicativos ou
gire seu pulso duas vezes para ativá-la com
captura rápida.
2. Vá ao Menu> Configurações> Configurações
de Inteligência Artificial> Detector de
Sorrisos para ativar.
3. Aponte a câmera para você mesmo, outra
pessoa ou um grupo de pessoas. Se todos
estiverem sorrindo, a câmera tirará a foto
automaticamente. Este recurso funciona com
câmeras frontal e traseira.
Nota: A captura automática de sorriso consegue
reconhecer até cinco rostos/pessoas no mesmo
quadro.

Modo retrato - novas funções
Iluminação de estúdio - em qualquer lugar
Adicione efeitos bokeh, desfoque o fundo ou
o primeiro plano da foto. Conheça também
as novas funções do modo retrato que usam
inteligência artificial para adicionar lindos
efeitos de iluminação ao rosto das pessoas.
Aproveite esses recursos também na selfie.

Aprimoramento de Imagem
Ótimas fotos automaticamente
Receba automaticamente sugestões de
modos ou ajustes que melhoram a exposição,
o contraste, a saturação e a cor em diversos
cenários e diferentes condições.
Experimente:
1. Uma barra surge no canto inferior esquerdo
da tela e sugere ajustes automáticos quando
os seguintes cenários são detectados:
Fogos de artifício
Alimentos
Ação
Luzes de festas
Nascer/Pôr do sol
Lua
2. Uma ação sugerida é apresentada ao usuário
quando um rosto é detectado.
3. Configuração padrão no menu da
câmera é ativado. Pode ser desligado em
configurações de câmera.

recursos de câmera
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Google Lens - pesquise o que você vê
O Google Lens permite pesquisar o que
você vê, fazer as coisas mais rapidamente
e interagir com o mundo ao seu redor.
Encontre produtos online, copie e cole texto,
saiba mais sobre pontos turísticos, adicione
eventos ao seu calendário, procure cartazes
de filmes, identifique plantas e animais
populares e muito mais.

Zoom
Tire proveito da tecnologia de superresolução, os detalhes e a clareza das
imagens ampliadas - maiores que 2x podem ser amplamente restauradas pelo
processamento avançado de empilhamento
de vários quadros. Esta tecnologia é eficaz
apenas em imagens, não na pré-visualização
em tempo real.
Experimente:

Veja o que você pode fazer:
Reconhecimento de Pontos Turísticos:
Quer saber mais sobre o local que você está?
Você consegue fazer o reconhecimento do
local onde você está e ter mais informações
sobre ele.
Reconhecimento de objetos:
Quer saber mais sobre algo que você está
vendo e até mesmo comprá-lo? O Google
Lens reconhece o objeto e instantaneamente
mostra mais informações sobre ele.
Reconhecimento inteligente de texto:
Google Lens consegue reconhecer texto
diretamente do cardápio, traduzir palavras,
realizar chamadas ou simplesmente copiar e
colar textos para otimizar seu tempo.

Outras funções da câmera
Filtro interativo
Com os filtros em tempo real, você escolhe
entre doze tons diferentes em tempo real
para dar um toque artístico e natural às fotos.
Experimente:
1. Encontre
em seu menu de aplicativos ou
gire seu pulso duas vezes para ativá-la com
captura rápida.
2. No visor da câmera toque em

>

3. Tire uma foto ou uma selfie com 12 seleções
de filtro.
Nota: Os filtros interativos estão disponíveis nas
câmeras traseira e frontal.

1. Encontre
em seu menu de aplicativos ou
gire seu pulso duas vezes para ativá-la com
captura rápida.
2. Acione o zoom arrastando seu dedo para
cima no visor, toque para capturar uma foto.
3. A foto terá mais detalhes e uma aparência
mais nítida do que uma foto regular com
zoom digital.
Nota: Acionado automaticamente ao usar o zoom
digital (maior que 2x), o efeito não é mostrado em
tempo real no visor.

Google Fotos: o local ideal para todas as
suas fotos e vídeos
Agora você pode encontrar suas fotos e
seus vídeos com mais rapidez, e ficou ainda
mais fácil editá-los e compartilhá-los. O
Google Fotos garante armazenamento
em alta qualidade para suas fotos e seus
vídeos, ajuda a organizar e dar vida aos seus
momentos e possibilita compartilhar e salvar
o que realmente importa. 5

Tem mais!
Verifique todos os recursos de câmera do
motorolaone action em www.motorola.com.br

Para ver amostras de fotos e vídeos tirados
com o motorolaone action ao lado de fotos
adicionais do smartphone, escaneie o QR
code abaixo.

experiências de software
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Últimas inovações do Google

Experiências moto

Atualização do sistema operacional Android™:
Seu smartphone funcionando de maneira mais
inteligente para você
Com atualização garantida4, o Android One traz as
mais recentes inovações do Google incorporadas.
Isso significa que elas podem se ajustar
automaticamente às suas necessidades e ajudar
a fazer mais, com mais facilidade ao longo do dia.
O Android One prioriza as atividades em segundo
plano para seus aplicativos mais importantes. Seu
smartphone reduzirá até mesmo o consumo de
energia enquanto estiver no bolso ou na bolsa.

Moto tela: ﬁque informado sem interrupções
A Moto Tela mostra de forma simples e discreta
as notificações e atualizações para você ficar
por dentro de tudo sem ter que desbloquear seu
smartphone. Basta tocar para ver as novidades,
executar uma ação, como excluir e-mails,
reproduzir e pausar suas músicas, abrir aplicativos
ou responder mensagens. Porque estar sempre por
dentro de tudo não tem que ser complicado.

Google Play Protect: seu smartphone mais
seguro
Esteja pronto e protegido contra as ameaças
online com as atualizações mensais de segurança.
Proteções de segurança estão incorporadas em
todas as interações com o smartphone. Sendo
assim, ele permanece seguro, rápido e em seu
melhor desempenho. Com atualizações mensais
de segurança e o Google Play Protect integrado,
o Android One permite que seu smartphone
fique seguro. O Google Play Protect verifica
ativamente mais de 50 bilhões de apps por dia e
usa o aprendizado da inteligência do Google para
impedir vírus e malwares.
Google Assistente: faça perguntas, pedidos e
facilite sua vida. É um Google só seu, sempre
pronto para ajudar.
Você pode usar o Google Assistente para fazer
pesquisas, ligações, configurar alarmes e executar
outras ações. Basta dizer “Ok Google” e, em
seguida, o comando que quer executar.
Bem-Estar Digital: ótima tecnologia deve ajudar,
não atrapalhar
Encontre o equilíbrio com um conjunto de
ferramentas que ensinam como usar o telefone
e fazer os ajustes que você quiser enquanto isso.
Saiba com que frequência você usa seu telefone
e defina limites de tempo diários para os apps e
uma agenda para preparar o telefone para a hora
de dormir.
Tudo que você adora no Google
Tenha os melhores apps do Google em mãos,
seja assistindo vídeos no YouTube™, fazendo
videochamadas com o Google Duo ou baixando
aplicativos e recursos de entretenimento da
Google Play Store. Além disso, faça pagamentos
em milhares de lugares diferentes, seja online, em
lojas e de outras formas. O Google Pay™ é a melhor
maneira de pagar.

Moto ações: controle seu telefone com gestos
simples
O Moto Ações faz mais por você ao responder aos
seus movimentos e gestos. Nunca perca um bom
momento: basta girar o pulso duas vezes para
iniciar a câmera sem desbloquear o smartphone.
Agite-o duas vezes e acione a lanterna
Navegação em um toque: Um toque faz tudo
Use gestos simples para navegar facilmente pelo
seu smartphone. Cada operação funciona melhor
ainda com a última edição de AndroidTM para tornar
a navegação mais fácil.
Experimente:
1. Encontre
principal.

no menu de aplicativos ou na tela

2. Vá a Moto Ações > Navegação em um toque para
ativá-lo.
3. Os gestos são fáceis de aprender e te dão mais
espaço.
Captura de tela com três dedos
Com a Moto Ação de captura rápida de tela, basta
tocá-la com três dedos por alguns instantes e
você tem um print screen. Edite e compartilhe as
capturas de tela imediatamente, ou faça capturas
maiores que a tela como páginas ou artigos
inteiros da Internet.
Experimente:
1. Encontre
principal.

no menu de aplicativos ou na tela

2. Vá a Moto Ações > Captura de tela com três dedos
para ativá-lo.
Pegue para desbloquear
Pegue o telefone e olhe para a tela para desbloquear.

especiﬁcações técnicas
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Sistema Operacional

Android™ 9, Pie com as últimas atualizações de sistema operacional
Android™

Arquitetura de Sistema/ Processador Samsung Exynos 9609 com CPU Octa-core de 2.2 GHz e
Processador GPU Mali G72 MP3
Memória (RAM) 4 GB
Armazenamento (ROM) 128 GB2 com suporte para cartão microSD6 (até 512 GB)
Dimensões 160.1 mm X 71.2 mm X 9.2 mm
Peso 181 g
Tela 6.3” FHD+ (1080*2520) proporção 21:9, 432 PPI, LTPS IPS
Bateria 3500 mAh, Não-removível
Carregamento Carregador rápido de 10 W
Redes 4G LTE (Cat6), UMTS / HSPA+, GSM / EDGE
2G: GSM banda 2/3/5/8,
Bandas (por modelo) 3G: WCDMA banda 1/2/4/5/8,
4G: LTE banda 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66
Câmera Traseira

•
•
•
•

Câmera principal de 12 MP; f/1.8 ; 1.25 µm ; PDAF
Sensor de profundidade de 5 MP
Câmera de ação; FOV 117o ultra-wide; Quad Pixel, 2.0 µm ; f/2.2
Flash Dual CCT LED

Captura de Vídeo UHD@30fps, FHD@30fps, FHD@60fps, HD@30fps
Câmera Frontal

•

12 MP; f/2.0; 1.25 µm; ﬂash de tela

Cartão SIM Dual Nano Chip
Conectividade USB Tipo-CTM
Rádio FM Sim
Áudio Dolby Audio™, um alto falante
Tecnologia Bluetooth® Bluetooth® 5.0 EDR + BLE
Wi-Fi Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz + 5 GHz, Wi-Fi hotspot
Alto falantes/
Alto falante inferior, 2 microfones
Microfones
NFC Sim
Serviços de Localização GPS, AGPS, GLONASS, Galileo
Sensores

Leitor de impressão digital, Sensor de proximidade, Acelerômetro,
Sensor de luz ambiente, Magnetômetro, Giroscópio

Cores Azul Denim e Branco Polar
Acessórios incluídos

Fone de ouvido estéreo, capa protetora, carregador de parede,
cabo USB-C, ferramenta de remoção de chip e kit de manuais

Informações legais
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Algumas funções, funcionalidades e especificações do produto podem depender de rede para
funcionar e estar sujeitas a termos, condições e taxas adicionais.Todas estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio. O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais registradas
da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as demais marcas comerciais pertencem aos seus
respectivos proprietários. ©2019 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

[Sensor Ultra-Wide]
Baseado na comparação computacional de medidas de comprimento, largura e diagonal do quadro
para proporções de 4:3 e 16:9 com lentes ultra-wide (117⁰ FOV) e regulares (78⁰ FOV).
1

[armazenamento]
O armazenamento total indicado, também conhecida como memória ROM, corresponde à
capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento
interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores,
é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da
estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional), espaço ocupado pelo sistema
operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados
instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional.
A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes da sua
configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na
página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br.

2

[bateria]
Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil
médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um
cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera.

3

Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de
bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do
sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados,
configurações do dispositivo, serviços de voz, dados e outros padrões de uso de aplicativos.

[seguro e atualizado]
O smartphone será inicialmente lançado com o Android Pie e receberá atualizações do
sistema operacional para as versões Android Q e Android R. Atualizações de segurança serão
disponibilizadas por um período de três anos a partir do lançamento global do produto em Agosto
de 2019.

4

5
[Google Fotos]
Armazenamento gratuito de alta qualidade requer uma conta Google e conexão de internet.

[microSD]
Permite expansão por cartão microSD, não incluso, que não pode ser utilizada simultaneamente
com o segundo cartão SIM.
6

Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisos

contato de mídia
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