
em só de iPhone 5 vive a Apple. Duran
te a apresentação em setembro, novos 

iPods nano e touch, coloridos e com novas 
capacidades e funcionalidades, também fo
ram lançados. O iPod shuffle não sofreu 
muitas alterações, ganhando apenas novas 
cores, enquanto que o iPod classic nem foi 
mencionado - de novo -, mas também não 
foi descontinuado (isto é, continua sendo 
vendido normalmente nas lojas). 

O novo iPod nano foi o que causou mais 
controvérsias. A sétima geração do tocador 
deixa para trás seu formato quadradinho-
-relógio e volta a ter uma tela widescreen 
para se assistir a vídeos. A tela tem 2,5 po
legadas com interface multitoque, e agora o 
tocador ganhou um botão Início, como o do 
iPhone. Os controles de volume e de tocar/ 

pausa estão na laterais, bem maiores, faci
litando o uso. Os iPods também vêm com 
os novos fones EarPods, Bluetooth (para 
usar com fones sem fio, por exemplo), sete 
cores nas bordas e na parte de trás (com
binando com a do fundo da interface), mas 
apenas uma capacidade, 16 GB. Ele começa 
a ser vendido em outubro por R$ 760 (nos 
EUA, o valore US$150). 

Já o iPod touch de quinta geração tam
bém ganhou a tela Retina de 4 polegadas 
do iPhone 5, ficou mais magro (6,1 mm) e 
mais leve (apenas 88 gramas). Ele agora 
vem com um processador A5, câmera tra
seira iSight de 5 megapixels com cinco ele
mentos, a mesma proteção de cristal de 
safira do iPhone 5 e a câmera frontal faz 
vídeos em 720p. O novo iPod touch tam

bém faz fotos em panorama e ganhou o/a 
Siri, via iOS 6. E acompanhando a tendên
cia da estação, passou a ser colorido: são 
seis opções, contando a (product) RED. 
Para completar, o touch também terá um 
acessório próprio, uma correia para car
regar no pulso, como se fosse uma câme
ra compacta. Atrás do aparelho há um bo
tão chamado Loop. E só apertá-lo para ele 
saltar e virar o apoio da nova correia, que 
também é colorida para combinar com as 
cores do aparelho. 

O iPod touch 5G começará a ser vendi
do em outubro por R$ 1.280 (32 GB) e R$ 
1.680 (64 GB). O modelo anterior (o de 4a 

geração) continuará a ser vendido com ca
pacidade de 16 GB e preço de R$ 850 e de 
32 GB por R$1.050. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 77, p. 77, out. 2012.




