Como comprar o melhor celular no Extra supermercado?

Guia de conteudo:
1 – Samsung Galaxy J8
2 – Samsung Galaxy J4 Core
3 – Moto G6 Play
4 – Asus Zenfone Max Pro
5 – IPhone 8 Plus
Veja neste artigo os 5 melhores celulares de 2019 no Extra. O Extra é uma rede varejista de
hiper, mega e supermercados que atua no comércio de itens domésticos, sejam eles de ramo
alimentício ou até mesmo de móveis e eletrodomésticos. Há muitos anos as lojas físicas são
sucesso no Brasil, tendo sempre clientes, mas com o avanço das tecnologias a rede viu a
necessidade de criar também uma loja online. O Extra.com é uma loja online da rede
varejista que vende de tudo, mas tem como carro chefe os móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos portáteis, deixando os alimentos para as franquias físicas.
Os itens que se encontram entre os mais pesquisados e vendidos do site são os celulares,
uma vez que lá ocorrem boas promoções. Neste artigo você conhecerá os 5 melhores
celulares vendidos no Extra. Continue sua leitura e faça uma escolha ainda melhor, com
preços vantajosos.

1 – Samsung Galaxy J8
Não é mais novidade que desde o seu lançamento a linha Galaxy J da Samsung foi sucesso
em vendas e o motivo disto é o fato dos aparelhos terem alta qualidade e bom preço. O
recém-lançado da linha é o Samsung Galaxy J8, que conta com o que a linha regular da
marca tem de mais moderno. Este smartphone supre todas as necessidades do usuário
graças às suas incríveis funcionalidades e rapidez no processador. Além disso, sua tela de 6
polegadas causa impacto e boa impressão, auxiliando no uso diário e no lazer, uma vez que
proporciona maior qualidade de imagem.
Sua memória é suﬁciente para promover conforto e tranquilidade durante seu uso. No site do
Extra é possível encontrá-lo pelo valor de R$ 1.299,00, sendo um ótimo valor para tamanha
qualidade. Adquira o seu e tenha um celular que acompanhe seu ritmo.
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2 – Samsung Galaxy J4 Core
A linha J da marca tem opções para todos os gostos e bolsos, e caso você não necessite de
um celular tão complexo como o J8, o Galaxy J4 Core pode ser uma excelente opção. O
grande diferencial do modelo é a sua tela de 6 polegadas que, para a faixa de preço que se
insere, está acima da média. Além disso, não deixa a desejar em nenhum quesito funcional,
proporcionando boa experiência ao usuário.
Sua memória de 16 gigabytes é ideal para o uso comum e diário, sendo suﬁciente para
quaisquer requerimentos. No site do Extra é possível encontrá-lo pelo ótimo preço de R$
698,00. Se você busca bom custo-benefício, este é o celular ideal para você.

3 – Moto G6 Play
A Linha Moto G da Motorola é grande sucesso no país, em virtude de disponibilizar tecnologia
por preço popular. O Moto G6 Play é um lançamento relativamente recente da marca e é
para o público que preza por um celular que proporcione boas imagens. Sua câmera de 13
megapixels garante fotos de qualidade, que dão impressão de resultado proﬁssional. Além
disso, suas ﬁlmagens podem ser feitas Full HD, o que garante boas imagens.
Mas não pense que este é o único ponto forte do G6 Play, pois seu processador é muito
rápido e proporciona excelente experiência de uso. No site do Extra o smartphone está sendo
vendido pelo valor promocional de R$ 889,91. Garanta o seu modelo e tenha um celular que
te acompanhe em todos os momentos.

4 – Asus Zenfone Max Pro
A Asus conquistou a conﬁança dos brasileiros com seus celulares, e a linha preferida, sem
dúvidas, é a Zenfone. O modelo mais atual e tecnológico da linha é o Zenfone Max Pro, que
como o próprio nome sugere, agrada até aos mais exigentes. Se você está em busca de um
celular que tenha um processador eﬁciente e que garanta rapidez em suas funções, o
Zenfone Max Pro pode lhe garantir isto com seus 4 gigabytes de memória RAM. Além disso,
seus 64 gigabytes de memória interna são capazes de armazenar tudo que você desejar.
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Sua câmera também não deixa nada a desejar, com 12 megapixels de câmera e com
capacidade para gravar em 4K, suas imagens terão muita qualidade. No site do Extra você
encontra o modelo pelo excelente preço de R$ 1.299,00, que para a qualidade, está valendo
muito a pena. Optando por este celular você terá tudo de mais moderno que se tem na
tecnologia atual, por um valor excelente.

5 – IPhone 8 Plus
A Apple brilha quando o assunto é smartphones, uma vez que foi a pioneira neste ramo e
inspirou a criação de todos os outros. Um dos modelos mais atuais e famosos é o IPhone 8
Plus, que foi lançado em 2018 e traz tudo de mais moderno que se conhece atualmente. O
que o torna diferencial é sua memória interna de 256 gigabytes, que garante tranquilidade
ao usuário de armazenar tudo que desejar. Além disso, seu design é diferenciado, tendo
apenas 7,5 milímetros de espessura, o que o torna um dos modelos mais ﬁnos do mercado.
Suas imagens têm o padrão Apple de qualidade, que é diferente de todas as outras marcas.
Você pode adquirir o seu por R$ 3.899,00 no site Extra.com. Neste artigo você pôde conhecer
os 5 celulares mais vendidos do Extra, aproveite as dicas para escolher seu próximo modelo.
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