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Lançamento pioneiro em Portugal  

Optimus Personal Assistant:  

Um telemóvel com o poder de um PDA 

 

A Optimus inicia hoje uma nova fase nas telecomunicações móveis ao lançar para o segmento 

empresarial o primeiro terminal que conjuga num único equipamento os benefícios de um 

telemóvel GPRS com o poder de um PDA. 

 

Sendo o primeiro equipamento a utilizar o novo sistema operativo Phone Edition for PocketPC 

2002 da Microsoft e integrando as principais aplicações Microsoft do PC em formato portátil 

(Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Outlook e Pocket Internet Explorer), o Optimus Personal 

Assistant - apresenta-se como um verdadeiro telemóvel com “computador de bolso”, permitindo 

ao seu utilizador um acesso simples e permanente aos principais conteúdos do quotidiano 

empresarial.  

 

O Optimus Personal Assistant traz a Internet de alta velocidade para a palma da mão, 

recorrendo à tecnologia GPRS, através da qual é ainda possível o envio e recepção de e-mails, 

mediante a perfeita sincronização com o Outlook, assim como, aceder a sites de Internet e 

fazer downloads de vídeos e música graças ao MediaPlayer. 

 

Na vida profissional, para alem da sincronização de e-mail, o Optimus Personal Assistant, 

permite a ligação a serviços remotos (bases de dados empresariais por exemplo) e o acesso 

ao e-mail interno, ficheiros e documentos localizados na empresa. De destacar ainda em 

termos de utilização profissional, a possibilidade de acesso a Intranet’s e a sincronização de 

contactos/agenda. 

 

Fácil de utilizar, o Optimus Personal Assistant, continua, na vida pessoal, a oferecer ao Cliente 

Optimus total mobilidade no Mundo da Imagem, Som e Vídeo. Para além de permitir total 

personalização com temas e fundos de ecrã, toques polifónicos e imagens a cores, possibilita 

aceder a um leque alargado de jogos tais como o Siberian Stake ou o Rayman Ultimate. O 

Optimus Personal Assistant permite ainda o download de jogos, vídeos e músicas. 

 

Acessível através da Gama Pro da Optimus, o Optimus Personal Assistant será comercializado 

por apenas 749,9 euros. 



 

Sobre o Optimus Personal Assistant (OPA): 

 

De dimensões mais reduzidas que um normal PDA, o Optimus Personal Assistant associa a 

todas as suas vantagens funcionais diversos benefícios de ordem tecnológica: 

 

• GPRS  

• Microsoft Phone Edition Pocket PC 2002 

• Aplicações Microsoft (Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer) 

• Processador ARM de 206 Mhz, com Bus de dados de 32 bits 

• Memória RAM de 32 MB expansível até aos 128 MB 

• Memória Flash ROM de 32 MB 

• Slot para cartões SD/MMC 

• Ecrã táctil com 4096 cores e resolução  de 320/240 pixels 

• Vídeo e MP3 Playback 

• Gravador de voz e dictafone,  

• Visualizador e catalogador de fotografias 

• Plataforma de jogos Pocket PC altamente interactiva. 

• Ponteiro (stylus) embutido na antena 

• Auricular estereo 

• Interface intuitivo  

• Teclado emulado  

• Reconhecimento de escrita 

• Configuração de Rede Automática 

 


