
iPhone 7 iPhone 7 
Plus

Um banho de novidades.

O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus melhoram consideravelmente as partes mais importantes 
da sua experiência com o iPhone. Eles trazem o melhor desempenho e a maior 
duração de bateria até hoje, sistema de alto-falantes estéreo e tela com mais brilho e 
cores. Além de serem resistente à água e respingos. São poderosos em cada detalhe. 

Você encontrará muitos motivos para querer o iPhone

Com o iPhone 7 Plus você tem mais segurança, já que esse é o primeiro resistente à água e com 
proteção contra respingos e poeira. Para melhor funcionalidade, foi desenvolvido um novo botão 
de início, planejado para ser mais resistente e responder muito mais rápido. Com o iPhone 7 você 
também não precisa mais se preocupar, pois esse modelo assim como o iPhone 7 Plus é 
resistente à água e possui proteção contra respingos e poeira. Além disso, essa é a primeira vez 
que o iPhone vem com sistema de alto-falantes estéreo, que oferece o dobro de potência de som 
do iPhone 6s. Dessa forma, ouvir música e assistir a vídeos ficou ainda melhor com esse recurso.

Ele foi pensado para ser muito poderoso, com muitas novidades e recursos.

Devido ao novo Chip A10 Fusion, que possui uma arquitetura que 
aumenta o processamento quando você precisa e diminui quando não 
precisa o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus possuem uma execução superior, 
garantindo o melhor aproveitamento. Graças ao método do chip, a 

bateria tem duração prolongada e seu dia renderá muito mais. 

Os aspectos mais importantes do iPhone foram aprimorados



INFORMAÇÕES DO MODELO Nome comercial Iphone 7 / Iphone 7 Plus

Número de núcleos Quad-core  / Quad-core 

Velocidade 2.2GHz / 2.2GHz

Memória Ram 2GB / 3GB

Memória Interna 32GB e 128GB (ambos)

Mamória Máx 128GB (ambos)

Tamanho 4.7”  / 5.5”

Resolução 1334 x 750 pixels a 326 ppp / 1920 x 1080 pixels a 401 ppp

Tecnologia Retina HD IPS (na diagonal) / Retina HD IPS (na diagonal)

Resolução 12 MP /  12 MP com lentes grande-angular e teleobjetiva

Abertura ƒ/1.8 / ƒ/1.8 - Teleobjetiva:  abertura ƒ/2.8

Zoom Zoom digital até 5x / Zoom óptico de 2x; zoom digital até 10x

Estabilizador Óptico de imagem (OIS) Sim / Sim

Sensor Phase Detection (PDAF) Não

Foco Automático (AF) Sim

HDR para fotos Sim / Sim

Timer -

Efeitos de Foto -

Flash Flash True Tone de quatro LEDs / Flash True Tone de quatro LEDs

Resolução  7 MP /  7 MP

Abertura ƒ/2.2 / ƒ/2.2

Flash Frontal Flash Retina / Flash Retina

 GSM/EDGE / GSM/EDGE

UMTS/HSPA+ / UMTS/HSPA+

DC-HSDPA / DC-HSDPA

CDMA EV-DO Rev. A (alguns modelos) / CDMA EV-DO Rev. A (alguns modelos)

4G LTE Advanced / 4G LTE Advanced

Wi-Fi 802.11ac com MIMO / Wi-Fi 802.11ac com MIMO

Bluetooth 4.2 / Bluetooth 4.2

GPS, GLONASS, Galileo e QZSS / GPS e GLONASS

VoLTE / VoLTE

NFC com modo leitura / NFC com modo leitura

Cartões expressos / Cartões expressos

Chamadas Wi-Fi / Chamadas Wi-Fi

Chip A10 Fusion / Chip A10 Fusion

Nano SIM / Nano SIM

Conector Lightning / Conector Lightning

Tipos de sensores Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, 
Barômetro (Ambos)

Leitor Biométrico (Impressão digital) Sim / Sim

Face ID Não / Não

Dimenções 138,3 mm (5,44 pol.) x 67,1 mm (2,64 pol.) / 158,2 mm (6,23 pol.) x 77,9 mm (3,07 pol.)

Peso 138 gramas (4,87 onças) / 188 gramas (6,63 onças)

BATERIA Tipo Bateria Ions de Lítio

CONTEUDO DA CAIXA 

 01 iPhone 7, 01 Apple EarPods , 01 Cabo de Lightning para USB, 01 Carregador USB, Documentação. / iPhone7 Plus, Apple EarPods, Cabo de Lightning para USB, Carregador USB, Documentação. 

PROCESSADOR

MEMÓRIA

DISPLAY

CÂMERA TRASEIRA

CÂMERA FRONTAL

SENSORES

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Rede celular e Conexões sem fio

iPhone 7 / iPhone 7 Plus




