
 

 

 

Este Natal liga-te à tecnologia com a Vobis! 
 

A Vobis sugere prendas natalícias aos melhores preços. 

 

Lisboa, 10 de Novembro de 2008 – O Natal está a chegar e a Vobis destaca três presentes, 

que aliam o melhor da tecnologia a um design actual e irresistível. 

 

Para que o seu amigo ou familiar possa registar todos os bons momentos deste Natal, a Vobis 

sugere a máquina fotográfica digital Samsung S1070. Com um elegante design, em cor 

preta, esta câmara fotográfica apresenta um amplo ecrã de 2.7”, para poder visualizar melhor 

as imagens capturadas. A máquina tem uma excelente resolução de 10 megapixéis e um zoom 

óptico 3 X. Com a inovadora tecnologia de face detection (detecção de faces), pode distinguir 

automaticamente entre as faces de crianças e adultos e detectar rapidamente rostos a 

fotografar, ajustando a sua exposição, o tom de pele e até a redução de olhos vermelhos. Esta 

máquina utiliza cartões SD até 2GB, SDHC até 4GB e MMCplus até 2GB, para poder 

armazenar todas as fotografias. Esta máquina fotográfica está disponível nas lojas Vobis, por 

apenas 119 euros. 

 

Outra boa sugestão para este Natal é o trolley Toshiba EasyGuard. Com tecnologia 

EasyGuard, que protege o portátil em qualquer situação, este trolley adequa-se ao transporte 

de portáteis de 17”. Tem várias bolsas compartimentadas, para guardar documentos e 

acessórios e traz uma cinta de suspensão do portátil para maior protecção. Os computadores 

portáteis passam assim a ser transportados com facilidade e elegância por apenas 119,90 

euros. 

 

A pensar ainda nos mais pequenos, que começam a ter contacto com as novidades 

tecnológicas, a Vobis proporciona uma forma sofisticada de visualizarem as suas fotografias 

favoritas, através da moldura digital do Noddy. Tem um ecrã de 7” e é de fácil ligação através 

de entrada USB. Lê formatos JPEG e tem capacidade para diferentes cartões: 

MS/SD/MMC/XD. Alegre e bastante colorida, a moldura digital do Noody é um exclusivo Sonae 

Distribuição para os mais pequenos, com um preço de 89,90 euros. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Sobre a Vobis 

As lojas Vobis têm por base uma exposição dinâmica, alargada e eficaz dos produtos, com enfoque para a variedade 

de serviços disponíveis. A Vobis proporciona ao cliente novas experiências, apresentando novos espaços, como, por 



exemplo, o cyber café, onde os clientes podem aceder à Internet a um preço extremamente acessível. À entrada da 

loja, existe o espaço On Service, uma área de atendimento ao público, onde os vários serviços da marca são dados a 

conhecer. Na área das comunicações, as lojas Vobis exibem vários expositores, podendo os clientes experimentar 

diversos artigos como telemóveis, PDA e GPA. As últimas novidades do mercado são ainda apresentadas com 

destaque no Espaço Inovação de cada loja. A insígnia também está online em www.vobis.pt. 

 

Para mais informações, contactar, por favor: 

Grupo GCI 

Dulce Velez – dvelez@grupogci.net;  

Tel. 21 355 30 39 / 30 

 


