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A Sony lança a app Apple TV em smart
TVs selecionados
A partir de hoje, os utilizadores europeus podem desfrutar dos canais Apple
TV+, Apple TV e muito mais em modelos selecionados

A Sony Europe anunciou hoje que os utilizadores podem agora aceder à app
Apple TV em smart TVs da Sony selecionados, para desfrutar dos canais Apple
TV+, Apple TV, novos filmes populares e recomendações personalizadas e
selecionadas. A app Apple TV está disponível a partir de hoje na Europa nos
modelos da série XH90 da Sony, através de uma atualização de software, e
estará disponível em mais de 100 outros países e regiões brevemente.

A app Apple TV reúne todas as formas de ver programas e filmes num único
lugar. A app inclui Apple TV+, o novo serviço de vídeo de subscrição da Apple
que oferece programas, filmes e documentários originais dos contadores de
histórias mais criativos do mundo, tais como "The Morning Show", "See",
"Defending Jacob", "Ted Lasso", "Greyhound", "The Banker", "Boys State" e
"Beastie Boys Story". Também na app Apple TV, os utilizadores podem
subscrever os canais Apple TV e ver conteúdos sem anúncios e a pedido,
diretamente na app Apple TV. Através da função Family Sharing, até seis
familiares podem partilhar a subscrição dos canais Apple TV utilizando o seu
Apple ID e palavra-passe pessoais.
Os smart TVs da Sony oferecem aos utilizadores um fácil acesso a uma ampla
variedade de conteúdos e serviços. Com a família de processadores X1 da
Sony, a melhor da sua categoria, TRILUMINOS™ Display e funções de som
imersivas, os utilizadores podem desfrutar dos conteúdos tal como
pretendido pelo criador graças à app Apple TV. Os utilizadores dos smart TVs
da Sony podem navegar na app Apple TV para comprar ou alugar mais de 100
000 filmes e programas, incluindo títulos disponíveis em 4K HDR e com
Dolby Atmos, bem como desfrutar de recomendações personalizadas e
selecionadas e aceder à sua biblioteca de filmes e programas adquiridos da
Apple. Alguns televisores selecionados da Sony[1] também suportam o
AirPlay 2 e o HomeKit[2]. Com o AirPlay 2, os utilizadores podem reproduzir
facilmente vídeos e outros conteúdos a partir do seu iPhone, iPad ou Mac,
diretamente no seu smart TV. O HomeKit permite aos utilizadores controlar,
de forma fácil e segura, os smart TVs da Sony através da app Home ou
falando, simplesmente, com a Siri nos seus dispositivos Apple.
Os utilizadores podem subscrever a Apple TV+ na app Apple TV nos smart TVs
da Sony, iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e outras plataformas, tais
como tv.apple.com, por 4,99 € por mês. Durante um tempo limitado, os
utilizadores que comprem um novo dispositivo iPhone, iPad, Apple TV, iPod
touch ou Mac poderão desfrutar de um ano de Apple TV+ grátis.[3]
A app Apple TV estará disponível em alguns modelos de televisores Sony de
2018 selecionados e na maioria dos modelos de 2019 e 2020 até ao final do
ano.
Para saber mais, visite https://www.sony.pt/electronics/televisores/xh90series

[1] A app Apple TV estará disponível brevemente através de uma atualização
de software automática ou manual nos seguintes modelos Sony BRAVIA TV
(www.apple.com/apple-tv-app/devices/) e nas seguintes regiões
(support.apple.com/HT204411).
[2] É necessária a versão iOS 12.2 ou posterior ou macOS 10.14.4 ou
posterior. É necessário ter uma conta Apple ID. Pode ser necessário efetuar
uma subscrição para aceder a alguns conteúdos. A atualização do firmware
AirPlay é necessária e estará disponível no inverno de 2020.
[3] Uma subscrição por grupo Family Sharing. Pode planear renovações
automáticas até ao seu cancelamento. Aplicam-se restrições e outros termos;
visite apple.com/promo para mais informações.

Sobre a Sony Corporation

A Sony Corporation é uma empresa de entretenimento criativo com uma base
sólida de tecnologia. Desde jogos, serviços de rede, de música, filmes,
eletrónica, Sensores de imagem até serviços financeiros, a Sony visa encher o
mundo de emoções através do poder da criatividade e da tecnologia. Para
mais informações, visite: http://www.sony.net/
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