
Nova versão da popular aplicação "Camera MX". 

Funcionalidade única simplifica a captura de de motivos em movimento rápido. 

Berlim, 4/06/2015 – Já alguma vez tentou, em vão, fotografar uma criança pequena a rir-se sem 
que a foto fique tremida? Ou fazer uma foto de grupo em que todos fiquem com os olhos abertos? 
Não é assim tão fácil, pois muitas vezes o momento perfeito passa antes de conseguirmos clicar 
no disparador. 

NOVO – A função Shoot-The-Past 

Na nova versão 3 revista da aplicação gratuita de fotografia "Camera MX", encontrámos uma 
solução para essas situações. No modo Shoot-The-Past, o utilizador pode voltar atrás no tempo, a 
cerca de 3 segundos antes do disparo, e selecionar e guardar o motivo desejado. Com o Camera 
MX é possível captar muito mais facilmente momentos como relâmpagos, fogo de artifício ou fotos 
de grupo e de bebés. 

Edição de fotografia e vídeo simples e completa 

A nova versão do Camera MX oferece-lhe além disso muitas outras novidades e possibilidades: 
Uma interface totalmente revista permite ao utilizador obter fotos de sonhos mais bonitas, de forma 
ainda mais rápida.Graças às inúmeras possibilidades de edição de fotografia (ajuste de 
luminosidade, rodar fotos e vídeos, contraste, saturação, temperatura da cor, etc.) e aos filtros em 
tempo real gratuitos (HDR, Lomo, espelho, caleidoscópio, otimização automática, sobreposições, 
texturas, etc.) é possível aperfeiçoar selfies e outras fotografias de forma rápida e flexível. Também 
é possível editar vídeos de forma igualmente completa com o Camera MX, bem como adicionar 
filtros 

O Camera MX disponível gratuitamente no Google Play Store já é compatível com todas as versões 
Android 2.3 ou superior. Teste já gratuitamente..

http://www.bit.ly/cameramx
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Informações sobre a empresa 
A Appic Labs GmbH dedica-se ao desenvolvimento de apps e tem uma atuação internacional, com 
sede em Berlim e Las Vegas. O enfoque do nosso trabalho recai sobre o desenvolvimento de 
aplicações fáceis de usar para a criação, apresentação e gravação de fotos e vídeos. A Appic labs 
tem utilizadores em mais de 100 países em todo o mundo e conta um total de mais do que 10 
milhões de downloads. 
 

Presskit 
https://www.dropbox.com/sh/7i0zlu9appuk97c/AADx8Xqyi4Ir4zfTPQ_QsoGUa?dl=0 

Youtube Video 
https://youtu.be/USOl7PEUTRA  

https://www.dropbox.com/sh/7i0zlu9appuk97c/AADx8Xqyi4Ir4zfTPQ_QsoGUa?dl=0
https://youtu.be/USOl7PEUTRA

