
Além de elegante e rápido, o Tungsten E vem preparado

para o mundo dos negócios e com ótima relação entre

custo e benefício. 

Acesse sua agenda e informações importantes em

qualquer lugar. Crie e edite arquivos compatíveis com

Word®, Excel® e PowerPoint®1. Sincronize com o Outlook®1

os seus e-mails, anotações, tarefas, contatos e agenda.

Aumente sua produtividade usando os softwares 

atualizados da Palm. Ouça MP32, assista a videoclipes3

e veja fotos em qualquer lugar. 

O rápido processador ARM permite que você ouça

MP32 enquanto procura um endereço ou anota um

compromisso. Assista aos trailers dos últimos filmes

lançados ou seus videoclipes favoritos. Leve álbuns 

de fotos digitais dos amigos, da família, colegas de

classe ou do trabalho. O Tungsten E vem com 32MB4

de memória interna, ou seja, muito espaço para você

utilizar diversas, das mais de 20.000 aplicações

disponíveis (vendidas separadamente).

1 PowerPoint® e Outlook® são compatíveis apenas com Windows.
2 Requer o cartão de expansão, vendido separadamente.
3 Requer QuickTime. Download gratuito através da internet.
4 Capacidade real de armazenamento: 28.3MB.

INTELIGÊNCIA NOS NEGÓCIOS. BENEFÍCIO NO VALOR.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Divirta-se
com música 
e vídeos.

Cores
incríveis.

Nova
Organização
da Agenda.

A nova visão da agenda e o calendário 
colorido, ajudam a organizar e customizar a
agenda do dia, da semana e do mês. Em seus
contatos, coloque lembretes para as datas
de aniversário, adicione múltiplos endereços,
telefones e e-mails. A sincronização aperfei-
çoada com o Outlook®1 possibilita que as
informações que você mais precisa estejam
sempre armazenadas no seu Tungsten E.

Compatibili-
dade com
Word®, Excel®,
Power Point®1

e Outlook®1.

Crie e edite arquivos compatíveis com
Word®, Excel® e PowerPoint®1. Sincronize
com o Outlook®1, seus e-mails, anotações,
tarefas, contatos e agenda.

A tela colorida de alta resolução, anti-reflexo
e de 320x320 pixels proporciona fácil leitura
e capacidade para exibir as mais complexas
informações, tais como planilhas, apresen-
tações, fotos, ou vídeos. Tudo com alta
nitidez e cores vibrantes.

Aproveite o som estéreo e a alta nitidez de
vídeo do Tungsten E e leve com você suas
fotos, MP32 e videoclipes3 favoritos.

www.palmone.com/br

Compatível com

Word® e Excel®

NOVO
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CARACTERÍSTICAS

32MB (capacidade real armazenamento: 28.3MB)

Display de 320x320 pixels, anti-reflexo, alta resolução, 
suporta mais de 65 mil cores

11,4 x 7,8 x 1,3cm; 130g

Processador ARM Texas Instruments OMAP311, de 126 Mhz

Palm OS® 5.2.1

Acesso a informações, utilizando apenas uma das mãos

Bateria recarregável de Íons de Lítio/Polímero 

Encaixe para fone de ouvido estéreo de 3.5mm 
(vendido separadamente)

Adicione memória extra ou aplicativos como dicionário 
(vendidos separadamente). Suporta SD, SDIO e MultiMediaCards 

Agenda, Catálago de Endereços, Bloco de Anotações 
e Lista de Tarefas

Memória 

Tela

Pesos e Medidas 

Processador 

Sistema Operacional 

Navegador de 
5 Direções

Bateria

Conector de Fone de
Ouvido Estéreo

Slot para Cartão 
de Expansão

Aplicativos de 
Organização 
Pessoal Atualizados

Bateria recarregável

Área de escrita
(Graffiti2®)

Display colorido 
de alta resolução 
de 320x320 pixels

Conector para fone
de ouvido Estéreo

Navegador 
de 5 direções

Slot para Cartão 
de Expansão

Porta Infravermelha

32MB* de memória
interna

Bloco de Anotações

Alto-falante

Caneta Stylus

Catálogo de Endereços Lista de Tarefas

Agenda

Alameda Rio Negro, 1030 - 18º andar - Cj.1801/1803 
CEP 06454-000 - Alphaville - Barueri - São Paulo-SP

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Software Palm Desktop para Windows 
e Macintosh 

■ Palm Desktop 4.1 - incluindo Bloco de
Anotações, Despesas, Fotos e Palm Quick
Install (Despesas, Fotos e Quick Install
são compatíveis apenas com Windows)

■ Compatibilidade com Microsoft® Outlook®

(compatível apenas com Windows)

Softwares Adicionais:

■ Documents To Go® Professional Edition 6.0
- para criar e editar arquivos compatíveis
com Word®, Excel® e PowerPoint®

(PowerPoint® é compatível apenas com
Windows)

■ Adobe Acrobat Reader® para Palm OS®

■ Calculadora pessoal powerOne
■ RealOne Mobile Player (a versão para

Desktop é compatível apenas com
Windows)

■ Handmark Magic Dogs
■ Handmark Mobile DB
■ Handmark PDA Money
■ Kinoma Player e Producer
■ Palm Reader 
■ VersaMail 2.6
■ Telefonia/SMS
■ Phone Link
■ Phone Link Updater
■ Discador Palm

Aplicativos instalados na memória ROM 
do dispositivo:

■ Agenda, Catálogo de Endereços, Lista de
Tarefas, Memorando, Bloco de Anotações,
HotSync®, Preferências, Relógio Mundial,
Dicas de Utilização. 

Aplicações instaladas a partir 
do Palm Desktop:

■ Álbum de Fotos, 
Documents To Go® 6.0, VersaMail 2.6,
Despesas e Calculadora.

Sistemas suportados e requisitos mínimos:

Entrada USB
Windows 98, 2000, ME, XP 
Ou Mac OS 9.1 ou superior 
Ou Mac OS X v.10.1.2 até v.10.2.6
(Windows 2000 e XP e Mac OS X requerem
direitos administrativos para serem instalados)
MP3 requer cartão de expansão - vendido 
separadamente. 
Informações técnicas sujeitas a alterações sem
aviso prévio.
A tecnologia decodificada de áudio MPEG Layer-3
é licenciada pela Fraunhofer IIS e Thompson.
Algumas aplicações podem não funcionar em
todos os sistemas operacionais.
Condições para o acesso a E-mail/SMS:
Requer conta com um provedor de acesso à Internet
e celular compatível com transmissão de dados.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES VISITE
www.palmone.com/br


