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Você está em: Home » Conheça o StickerCenter » O que é o Sticker Center?

O StickerCenter chegou para

revolucionar sua TV, tornando-a

ainda mais divertida!

Através dele você e sua família terão

acesso a uma infinidade de aplicativos

- os Stickers - que são enviados para

a sua casa junto ao sinal digital das

emissoras de TV*. Basta deixar o

canal sintonizado até que cada Sticker

seja instalado e pronto! Você então

terá acesso às últimas notícias,

previsão do tempo, promoções, jogos

divertidos e muito, muito mais!

E o melhor conteúdo da web também

está disponível! Basta você conectar a sua TV ou conversor digital à Internet para

adquirir mais Stickers e receber conteúdo atualizado em tempo real. Tudo isso disponível

no conforto da sua sala!

São tantas novidades que vai ficar difícil sair da frente da TV!

Contando com uma galeria de Stickers que cresce a cada dia, o StickerCenter permite

aproveitar ao máximo o que a TV Digital tem para oferecer.

Permite acessar conteúdo da web sem depender de conexão à Internet; a
atualização dos Stickers é feita gratuitamente pelo sinal de TV digital;

Conectando o aparelho à Internet permite acessar conteúdo atualizado em
tempo real;

Você escolhe os Stickers que quer instalar entre diversas categorias
existentes;

Cada pessoa na sua casa pode ter uma conta e configurar o StickerCenter
como quiser;

Acesso a Stickers exclusivos* enviados pelos canais de TV: informações,
promoções e muito mais!

* O conteúdo extra difere de um canal para o outro. Função disponível apenas para os canais que
transmitem conteúdo StickerCenter exclusivo.
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