
Tire fotos.  Ouça MP3¹. Grave vídeos¹. 

O computador de mão para o trabalho e diversão. 
Agora você pode tirar fotos, gravar e assistir a videoclipes¹ em qualquer lugar ou 
até mesmo ouvir suas músicas em formato MP3¹. Quando o assunto é 
produtividade, o computador de mão Zire 72 supera as expectativas. Crie e edite 
arquivos compatíveis com Word, Excel e PowerPoint². Com a tecnologia 
integrada Bluetooth, você pode enviar e receber e-mails³ ou acessar a Internet³ 
de qualquer lugar, a qualquer hora, sem a necessidade de fios. Tudo isso em 
uma tela colorida de alta definição e transflectiva, com suporte para mais de 65 
mil cores. 
 
Tire fotos. Grave vídeos. Compartilhe sua vida. 
A vida caminha muito rápida, mas isso não significa que você não possa guardar 
seus melhores momentos. Com a câmera digital integrada de 1.2 megapixel, 
você pode tirar fotos e gravar videoclipes¹ e depois compartilhá-los com sua 
família e colegas de trabalho. Você pode mostrar suas fotos e vídeos na própria 
tela do Zire 72 ou copiá-los para o seu computador e enviá-los por e-mail. Crie 
álbuns digitais com centenas de fotos e vídeos no Zire 72. 
 
Ouça suas MP3¹ favoritas. 
Leve suas músicas favoritas para todos os lugares e escute-as usando o alto-
falante embutido ou conecte um fone de ouvido estéreo4. Você pode ouvir suas 
músicas em formato MP3 enquanto marca compromissos, manipular arquivos, ou 
apenas curte um momento de tranqüilidade. Com o Zire 72, você é o DJ! 
 
Todos os seus documentos 
O Zire 72 mantém suas ferramentas de trabalho ao seu alcance, possibilitando 
que você crie, edite e visualize arquivos compatíveis com Word, e Excel, além de 
visualizar e gravar arquivos em formato PDF e sincronização com Outlook². 
 

1 Para gravar vídeos e tocar MP3 é necessário cartão de expansão, vendido separadamente. 
2 Compatível apenas com Windows. 
3 Requer conexão com telefone celular através de Bluetooth. Verifique compatibilidade.  
4 Fones de ouvido estéreo vendidos separadamente. www.palmOne.com/br 

Monte álbuns 
digitais para 
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fone de ouvido 
estéreo 

Slot para 
cartão de 
expansão 

Gravador de Voz  

Tecnologia 
Bluetooth®  

Tela colorida de 
alta resolução  

Agenda  

Contatos  

Câmera Digital 
Navegador 
MP3 

Alto-falante Microfone 

Na caixa: 
 

Software Palm® Desktop para 
Windows e Macintosh 
• palmOne™ Quick Install (Windows       

somente) 
• palmOne™ Media Desktop Extension 

(Windows somente) 
• Sincronismo com Microsoft Outlook 

(Windows somente) 
• Anotações, Gravador de voz e 

Despesas (Despesas somente para 
Windows) 

• Usuários de Mac possuem processo 
para instalação de fotos, vídeos e 
MP3 usando o processo HotSync®. 

 
Softwares adicionais 
• Documents To Go Standard Edition 
• palmOne Versa Mail  
• palmOne Web Pro  
• palmOne Mensagens (SMS/MMS) 
• Acrobat Reader 
• Paciência  
• Palm Reader 
• Calculadora palmOne 
• JVM – (download pela internet requer 

e-mail válido, apenas Windows). 
• Audible Player (Apenas Windows. 

Requer download da Internet e 
inscrição separada para download dos 
livros). 

 
No Zire 72 
Bluetooth, Calculadora, Calendário, 
Câmera, Informações do Cartão, 
Contatos, Discador, Mídia, Anotações, 
Preferências, Tutorial, Real One Mobile 
Player, Tarefas, Gravador de Voz, 
Relógio Mundial. 
 
Requisitos mínimos 
• Uma porta USB disponível  
• PC com sistemas operacionais 

Windows 98/2000/Me/XP (Windows 
2000 e XP necessitam direitos 
administrativos para a instalação). 

OU 
• Mac OS 9, versão 9.2.2/Mac OS X, 

versão 10.2.2 a 10.3 (Mac OS X 
requerem direitos administrativos para 
sua instalação). 

 

Algumas características Multimídia requerem 
Pentium II ou superior. Reprodução de vídeo no 
computador requer um sistema Windows.  
Informações técnicas sujeitas à alteração sem aviso 
prévio. Algumas aplicações podem não funcionar 
em todos os computadores. 

Imagens meramente ilustrativas. 
©2004, palmOne, Inc. Todos os direitos reservados. O palmOne e seu logo, o Zire e seu logo, as estilizações e 
design de marcas associadas aos mesmos, e a aparência da marca associada à palmOne, os produtos Inc. 
estão entre as marcas ou marcas registradas adquiridas pela ou exclusivamente licenciadas para a palmOne, 
Inc. ou suas subsidiárias. Palm OS, Graffiti, HotSync e Palm Reader são marcas adquiridas pela ou 
licenciadas para a PalmSource, Inc. palmOne, Inc. utiliza a marca da tecnologia sem fio Bluetooth sob licença 
expressa da Bluetooth SIG, Inc. e as marcas da tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 sob 
licença expressa da Thomson Licensing S.A. e todos os nomes de marcas e produtos são ou podem ser 
marcas registradas desta empresa e são usados para identificar os produtos e serviços de seus respectivos 
proprietários. 

www.palmOne.com/br 

Tamanho e Peso  

Memória 

Sistema Operacional 

Processador 

Tela 

Câmera digital 
integrada 

Bluetooth 

Bateria 

Cartões de Expansão 

Cabo de HotSync® 

Navegador de 5 direções 

Conector para fones de 
ouvido estéreo 

11,68 x 7,49 x 1,7 cm / 136g  

32MB (24 MB disponíveis) 

Palm OS® versão 5.2.8 

Intel® PXA270 de 312Mhz 

320x320, colorida, de alta definição e transflectiva. 
Ajuste de brilho e suporte para mais de 65 mil cores. 

Resolução máxima 
Fotos: 1280x960 (1.2 Megapixel); Zoom digital de 2x 
Vídeos: 320x240 

Tecnologia Bluetooth 1.1 integrada. Permite 
comunicação sem fio e troca de arquivos, fotos, etc 
com dispositivos Bluetooth próximos. 

Bateria recarregável de Lítio de 950mAh 

Suporte para cartões modelos SD, SDIO e MMC 
(vendidos separadamente). 

Conector mini USB 

Acesso a todas informações com apenas uma mão 

Conexão padrão 3.5mm para fones de ouvido. 
Fones de ouvido vendidos separadamente. 

Informações  

Especificações 


