
Comparação das principais 
caraterísticas New Nintendo 3DS

Ecrãs LCD
Ecrã superior:  ecrã panorâmico compatível com 3D (com 3D Superestável)

3,88 polegadas (84,6 mm x 50,76 mm)
800x240 píxeis (400 píxeis por olho na visualização em 3D)

Capaz de apresentar 16,77 milhões de cores

Ecrã inferior: LCD tátil
3,33 polegadas (67,68 mm x 50,76 mm)

320x240 píxeis
Capaz de apresentar 16,77 milhões de cores 

Ecrãs LCD
Ecrã superior:  ecrã panorâmico compatível com 3D (com 3D Superestável)

4,88 polegadas (106,2 mm x 63,72 mm)
800x240 píxeis (400 píxeis por olho na visualização em 3D)

Capaz de apresentar 16,77 milhões de cores

Ecrã inferior: LCD tátil
4,18 polegadas (84,96 mm x 63,72 mm)

320x240 píxeis
Capaz de apresentar 16,77 milhões de cores 

Carregador/bateria
Carregador (vendido em separado), bateria da New Nintendo 3DS

Também compatível com o carregador das consolas Nintendo 3DS/Nintendo, 
3DS XL/Nintendo 2DS/Nintendo, e DSi/Nintendo DSi XL.

Carregador/bateria
Carregador (vendido em separado), bateria da New Nintendo 3DS  XL

Também compatível com o carregador das consolas Nintendo 3DS/Nintendo, 
3DS XL/Nintendo 2DS/Nintendo, e DSi/Nintendo DSi XL.

Entrada/saída
Ranhura para cartões de jogos, ranhura para cartões microSD, conetor da 

base de recarga, conetor do carregador, saída de áudio (estéreo)

Entrada/saída 
Ranhura para cartões de jogos, ranhura para cartões microSD, conetor da 

base de recarga, conetor do carregador, saída de áudio (estéreo)

Câmara
Câmara interior: 1/Câmara exterior: 2

Resolução: 640x480 píxeis (0,3 Megapíxel)
Lente: Distância focal fixa. Sensor de imagens: CMOS. Píxeis efetivos: 300.000 (aprox.)

Câmara  
Câmara interior: 1/Câmara exterior: 2

Resolução: 640x480 píxeis (0,3 Megapíxel)
Lente: Distância focal fixa. Sensor de imagens: CMOS. Píxeis efetivos: 300.000 (aprox.)

Sensores
Sensor de movimentos, sensor de giroscópio

Sensores
Sensor de movimentos, sensor de giroscópio

Outras funções
Comunicação por infravermelhos, NFC « near-field communication »

Outras funções
Comunicação por infravermelhos, NFC « near-field communication »
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Comparação das principais 
caraterísticas

3D Superestável

Stick C

NFC « near-field  
communication »

Capas decorativas

Dimensões

Tamanho dos ecrãs

Peso

Tempo de recarga

Duração aproximada 
da bateria  

(poderá ser menor, 
dependendo de 

vários fatores)

Títulos compatíveis

Ecrã superior: 
3,88”

Ecrã tátil: 
3,33”

Aprox. 253 g (incluindo bateria, stylus  
e cartão microSD)

Aprox. 3,5 - 6 horas com utilização de títulos 
para a Nintendo 3DS

Aprox. 6,5 - 10,5 horas com utilização de títulos 
para a Nintendo DS

Títulos para a Nintendo 3DS e Nintendo DS/Nintendo DSi

Apenas títulos compatíveis com imagens em 3D podem ser jogados em 3D. Os títulos para as conso-
las Nintendo DS e Nintendo DSi serão apresentados apenas em 2D.

As consolas europeias não são compatíveis com títulos de outras regiões. 
Os títulos para a Nintendo DS e a Nintendo DSi que requeiram que um acessório seja inserido na 

ranhura para cartões da Nintendo DS e da Nintendo DS Lite não são compatíveis.

*A duração da bateria varia de acordo com a luminosidade do ecrã e outros fatores. A ativa-
ção do Modo de Poupança de Energia prolonga a duração da bateria.

Aprox. 3,5 - 7 horas com utilização de títulos 
para a Nintendo 3DS

Aprox. 7 - 12 horas com utilização de títulos 
para a Nintendo DS

Aprox. 3 - 5 horas com utilização de títulos  
para a Nintendo 3DS 

Aprox. 5 - 8 horas com utilização de títulos  
para a Nintendo DS

Aprox. 3,5 - 5,5 horas com utilização de títulos 
para a Nintendo 3DS

Aprox. 5 - 9 horas com utilização de títulos  
para a Nintendo DS

Aprox. 3 horas e 30 minutos Aprox. 3 horas e 30 minutos Aprox. 3 horas e 30 minutos Aprox. 3 horas e 30 minutos

Altura: 93,5 mm, largura: 160 mm,  
espessura: 21,5 mm (fechada)

Altura: 80,6 mm, largura: 142 mm,  
espessura: 21,6 mm (fechada)

Aprox. 329 g (incluindo bateria, stylus  
e cartão microSD)

Altura: 74 mm, largura: 134 mm,  
espessura: 21 mm (fechada)

Aprox. 235 g (incluindo bateria, stylus  
e cartão SD)

Altura: 127 mm, largura: 144 mm,  
espessura: 20,3 mm (fechada)

Aprox. 260 g (incluindo bateria, stylus  
e cartão SD)

Ecrã superior: 
4,88” 

Ecrã tátil: 
4,18”

Ecrã superior: 
3,53”

Ecrã tátil: 
3,02”

Ecrã superior: 
3,53”

Ecrã tátil: 
3,02”

Comparação com a 
Nintendo 3DS: 
1,2 vezes maior 

(área)

Comparação com a 
Nintendo 3DS: 
1,9 vezes maior 

(área)

Todas as consolas Nintendo 3DS

Se a função de luminosidade automática estiver ativada, a luminosidade do ecrã será automaticamente 
ajustada com base na quantidade de luz do ambiente, prolongando a duração da bateria em áreas mais 
escuras. A ativação do Modo de Poupança de Energia prolonga a duração da bateria.
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