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This page contains full OTA update packages that allow you to restore your Nexus or Pixel device's original factory firmware. You will find these files useful if you have experienced a failure to take an OTA. This has the same effect as flashing the corresponding factory image, but without the need to wipe the device or unlock the bootloader. These
files are for use only on your personal Nexus or Pixel device and may not be disassembled, decompiled, reverse engineered, modified or redistributed by you or used in any way except as specifically set forth in the license terms that came with your device. Note: For convenience, we listed the release date along with each build. Please note that
sometimes the release date may be different from the security patch level (SPL) date. The SPL dates for each build can be found here. Terms and conditions Downloading of the system image and use of the device software is subject to the Google Terms of Service. By continuing, you agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy. Your
downloading of the system image and use of the device software may also be subject to certain third-party terms of service, which can be found in Settings > About phone > Legal information, or as otherwise provided. Acknowledge I have read and agree with the above terms and conditions. Except as otherwise noted, the content of this page is
licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License, and code samples are licensed under the Apache 2.0 License. For details, see the Google Developers Site Policies. Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. Last updated 2022-08-15 UTC. [{ "type": "thumb-down", "id": "missingTheInformationINeed", "label":"Missing the
information I need" },{ "type": "thumb-down", "id": "tooComplicatedTooManySteps", "label":"Too complicated / too many steps" },{ "type": "thumb-down", "id": "outOfDate", "label":"Out of date" },{ "type": "thumb-down", "id": "samplesCodeIssue", "label":"Samples / code issue" },{ "type": "thumb-down", "id": "otherDown", "label":"Other" }] [{ "type":
"thumb-up", "id": "easyToUnderstand", "label":"Easy to understand" },{ "type": "thumb-up", "id": "solvedMyProblem", "label":"Solved my problem" },{ "type": "thumb-up", "id": "otherUp", "label":"Other" }] Três anos após o lançamento, o Google Pixel 2 e o Google Pixel 2 XL receberam a sua última atualização de Android nesta semana. O update foi
liberado aos celulares do Google com correções de sistema e de segurança, conforme esperado desde outubro.Google Pixel 2 (Imagem: Tecnoblog)Google Pixel 2 e 2 XL recebem última atualizaçãoA última atualização do Google Pixel 2 e 2 XL chega aos celulares do Google lançados em 2017 com o pacote de segurança de novembro de 2020. Com a
chegada do patch, o Google cumpre sua promessa de oferecer três anos de updates aos smartphones, enquanto a Apple garante ao menos cinco anos de novidades aos iPhones.A segunda geração da família Google Pixel foi anunciada em outubro de 2017. A câmera de 12 megapixels está entre os destaques dos celulares, que chegou a desbancar o
iPhone 8 Plus na época, segundo a análise do DxOMark. Além disso, a ficha técnica era avançada, com Qualcomm Snapdragon 835 e 4 GB de RAM.O Google Pixel 2 e o Google Pixel 2 XL chegaram às lojas com preços a partir de US$ 649 e US$ 849, respectivamente, o equivalente a cerca de R$ 3.300 e R$ 4.315 em conversão direta. As vendas dos
celulares foram encerradas em abril de 2019.Com informações: Android Central e Gizmochina A Google confirmou por meio de um de seus desenvolvedores que a segunda geração dos smartphones fabricados pela própria companhia perderão o suporte ainda neste ano.Porém, os modelos Google Pixel 2 e Pixel 2 XL ainda receberão a atualização de
sistema operacional para o Android 11, mas essa será a última. A ideia era que os modelos, lançados em 2017, já ficassem de fora da lista no ano passado — ou seja, a empresa expandiu o suporte em mais uma geração, assim como havia feito com o Google Pixel original para o Android 10 por "demanda popular".Na postagem, feita no fórum do
Android Open Source Project, há ainda a confirmação de que fim do suporte ao Pixel 2 também está encaminhado. Isso significa que, após a mudança de sistema, ele deve apenas receber mais algumas atualizações de segurança até ser considerado obsoleto.Nova geraçãoA Google deve apresentar ainda nesta segunda-feira (3) o Google Pixel 4a, novo
integrante da família de celulares da empresa. Uma quinta geração também está a caminho, de acordo com vazamentos recentes. Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator. Please note: Your operator does not offer Device Guides. Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable
or incorrect. Oficializados no quarto trimestre de 2017, o Pixel 2 e 2 XL foram apresentados pelo Google como a segunda geração da linha de smartphones próprios da empresa, segmento que visa se destacar pela qualidade de hardware e, principalmente, pelas atualizações antecipadas do Android, bem como recursos exclusivos. Como prometido, o
fabricante manteve o envio de patchs de segurança aos aparelhos até meados de 2020, ano em que modelos antecessores ao Pixel 3 perderam o suporte às atualizações do sistema e correção de vulnerabilidades. O término dos updates deixou essas versões fora do cronograma para recebimento do Android 12, ao menos por enquanto. Google 21 Mar
Google 21 Mar Ainda que não tenham recebido a nova geração do Android, os Pixel 2 e 2 XL conseguiram executar uma versão modificada do LineageOS 19.0 baseada no código-fonte liberado através do projeto AOSP, plataforma em que desenvolvedores podem acessar o conteúdo liberado nativamente pelo Google. Embora a comunidade tenha
conseguido disponibilizar o "Android 12" para esses modelos mais antigos, é importante ressaltarmos que se tratar de uma versão não oficial do software, isto é, em caso de bugs, falhas ou problemas de desempenho não há nenhuma garantia por parte do fabricante do celular.Segundo informações do changelog, diversos recursos do sistema estão
funcionando normalmente e sem intercorrências, incluindo conectividade Wi-Fi, Bluetooth, câmera, criptografia de dados e sensores do hardware. Algumas funcionalidades podem apresentar defeitos neste primeiro momento, mas devem ser atualizados futuramente. Ficha técnica - Pixel 2 69.7 x 145.7 x 7.8 mm5 polegadas - 1920x1080 px Ir para
página de comparação Tela P-OLED de 5 polegadas com resolução FHD+ Gorilla Glass 5 e 538 ppi Plataforma Qualcomm Snapdragon 835 GPU Adreno 540 4 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Câmera frontal de 8 MP f/2.4 Câmera traseira: Lente principal com sensor de 12.2 MP Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual e USB Type-C 3.1
Bateria de 3.520 mAh com carregamento rápido de 10.5 Android 11 Dimensões: 145.7 x 69.7 x 7.8 mm Peso: 143g Ficha técnica - Pixel 2 XL 76.2 x 157.5 x 7.6 mm6 polegadas - 2880x1440 px Ir para página de comparação Tela AMOLED de 6 polegadas com resolução FHD Gorilla Glass 5 e 441 ppi Plataforma Qualcomm Snapdragon 835 GPU Adreno
540 4 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Câmera frontal de 8 MP f/2.4 Câmera traseira: Lente principal com sensor de 12.2 MP Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual e USB Type-C 3.1 Bateria de 2.700 mAh com carregamento rápido de 10.5 Android 11 Dimensões:157.5 x 76.2 x 7.6 mm Peso: 175g Veja tambémGosta da linha de
smartphones do Google ou prefere marcas mais "tradicionais"? Conta pra gente, comente! *Imagem de capa ilustrativa.O Google Pixel 2 XL ainda não está disponível nas lojas brasileiras. Para ser notificado quando ele chegar clique aqui.O Google Pixel 2 ainda não está disponível nas lojas brasileiras. Para ser notificado quando ele chegar clique aqui.
Memória interna 64 GB Memória RAM 4 GB Processador Snapdragon 835 Sistema operacional Android 8 Oreo Velocidade do processador octa-core de 2,45 GHz Resolução da câmera frontal 8 MP Resolução da câmera traseira 12,2 MP Resolução máxima Quad HD+ (2880 x 1440 pixels) Tamanho da tela 6 polegadas A vida útil do Google Pixel 2 e do
Pixel 2 XL está chegando ao fim. Os smartphones anunciados em 2017 receberam o Android 11 recentemente, e também o patch de segurança de outubro – o último previsto oficialmente pelo calendário da empresa.Ainda que o cronograma oficial termine este mês, a fabricante deve liberar uma última atualização no final do ano, incluindo correções
críticas referentes a novembro e dezembro. Dessa forma, o Google mantém sua garantia de três anos de suporte para novas versões do Android e correções de segurança. As vendas diretas já haviam sido encerradas no início de 2019.O que vem na atualização de outubroCom o patch mais recente, o Google corrige problemas com travamentos durante
a inicialização e com desativação de notificações de chamada. Além disso, a atualização normaliza a presença do ícone de rotação automática em todas as orientações do dispositivo.Após esse o encerramento das atualizações previstas, os usuários de Pixel 2 e Pixel 2 XL estarão mais expostos a vulnerabilidades no sistema, bem como bugs com
recursos e ferramentas do Android. A longo prazo, as consequências englobam também a provável perda de suporte de aplicativos de terceiros.O período de três anos é relativamente longo no ecossistema Android, muitas fabricantes trabalham com um calendário mais apertado – ainda que recentemente a Samsung tenha passado a adotar o mesmo
período de tempo para modelos topo de linha (e alguns intermediários). A Apple, por outro lado, fornece até cinco anos de suporte a novas versões do iOS.Com a interrupção de atualizações, o Google espera que usuários dos modelos antigos façam o upgrade para experimentar novas tecnologias e possibilidades. O Pixel 5 acaba de ser anunciado por
US$ 699 com suporte às redes 5G, câmera dupla traseira, 8 GB de RAM e tela OLED de 6 polegadas.Com informações: Google, 9To5Google e Android Police
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