
Dispositivos compatíveis com a Fusion 
 

Com resoluções de vídeo esférico de 5,2K/30 e 3K/60 de tirar o fôlego, algoritmos 

de união de última geração e a qualidade da imagem líder de setor da GoPro,  

a Fusion realmente desafia os limites do que é possível fazer com um dispositivo 

móvel. Assim, para obter a melhor experiência, recomendamos o uso do mais novo 

hardware móvel disponível.  
 

Abaixo está uma lista de dispositivos móveis que atendem aos requisitos de 

hardware para compatibilidade com a Fusion.  

Lembre-se de que, especialmente no Android, outros fatores presentes no 

dispositivo (como região ou bibliotecas de GPU e SOCs específicos da operadora) 

podem afetar o desempenho, mesmo quando os requisitos de hardware mínimos 

são atendidos. 
 

Dispositivos iOS: 
 

- iPhone X 

- iPhone 8/8 Plus 

- iPhone 7/7 Plus 

- iPhone 6S/6S Plus 

- iPhone SE 

- iPad Pro (10,5 pol) 

- iPad Pro (12,9 pol 2 Geração) 

- iPad Pro (12,9 pol) 

- iPad Pro (9,7 pol) 

- iPad (5 geração) 
 

Dispositivos Android: 
 

- Asus Zenfone AR 

- Google Pixel/Pixel XL 

- Google Pixel2/Pixel 2 XL 

- LG v30 

- Motorola Moto Z/Moto Z Force 

- Motorola Moto Z2 Force 

- Samsung Galaxy Note 8 ∆* 

- Galaxy S7/S7 Edge/S7 Active* 

- Samsung Galaxy S8/S8+ ∆* 

- ZTE Axon 7 
 

* - Dispositivo com compatibilidade limitada: no momento, não há compatibilidade 

para compartilhamento de vídeos em 360º. O compartilhamento de fotos em 360º 

está disponível para plataformas compatíveis. 

∆ - Desempenho e compatibilidade da Fusion com o Samsung Galaxy 
 

Conforme continuarmos a melhorar a estabilidade o processamento de imagens e o 

desempenho geral na plataforma ofereceremos compatibilidade com mais 

dispositivos Android. 
 

Em março de 2018, os números dos modelos com suporte limitado são: 

Galaxy S8/S8+ 

SC-02J, SCV36, SM-G950W, SM-G9500, SM-G9508, SM-G950U, SM-G950U1, SM-

G892A, SC-03J, SCV35, SM-G955W, SM-G9550, SM-G955U, SM-G955U1 
 

Galaxy Note8  

SC-01K, SCV37, SM-N950W, SM-N9500, SM-N9508, SM-N950U, SM-N950U1 
 



Galaxy S7/S7 Edge/S7 Active 

SM-G930F, SM-G930X, SM-G930W8, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930S, SM-

G930R7, SAMSUNG-SM-G930AZ, SAMSUNG-SM-G930A, SM-G930VC, SM-G9300, 

SM-G9308, SM-G930R6, SM-G930T1,  

SM-G930P, SM-G930VL, SM-G930T, SM-G930U, SM-G930R4, SM-G930V, 

SAMSUNG-SM-G891A, SC-02H, SCV33, SM-G935F, SM-G935X, SM-G935W8, SM-

G935K, SM-G935L, SM-G935S, SAMSUNG-SM-G935A,  

SM-G935VC, SM-G9350, SM-G935P, SM-G935T, SM-G935U, SM-G935R4, SM-

G935V 
 

Informações de usabilidade 
 

Os aplicativos de galeria de mídia do iOS e do Android (por exemplo, o Fotos para 

iOS) não são compatíveis com a mídia em 360º criada pela Fusion.  

Portanto, não podemos salvar conteúdo diretamente nesses aplicativos. O conteúdo 

será salvo na seção Mídia local do seu GoPro App. Sendo assim, se você excluir o 

GoPro App,  

esse conteúdo também será removido.  
 

Ao visualizar vídeos na sua câmera GoPro (no cartão SD), você encontra um 

arquivo LRV (vídeo em baixa resolução). Quando a mídia é salva em Mídia local no 

GoPro App,  

você visualiza o vídeo em resolução máxima. As fotos são sempre exibidas em 

resolução máxima, tanto na câmera quanto na seção Mídia local do GoPro App. 
 

Limitações de compartilhamento 
 

O compartilhamento de vídeos em 360º é uma atividade que consome muitos 

recursos e exige muito de seu dispositivo móvel. Sendo assim,  

há limitações para a duração dos clipes que podem ser  

compartilhados por meio do GoPro App.  

 

Os limites atuais são: 

Youtube: clipes de 90 segundos ou menos 

Facebook: clipes de 30 segundos ou menos e fotos 

Controlar a Fusion remotamente 

Se você quiser controlar a Fusion remotamente, confira o Smart Remote ou o 

Remo, ambos compatíveis com a Fusion. 

 


