Continue

Amazon instant video android app

O Prime Video é um serviço de streaming de vídeo. Os benefícios do Prime Video estão incluídos no Amazon Prime – mas se o Prime não estiver disponível em seu país ou região, você pode se inscrever no Prime Video para assistir. Com sua assinatura, você poderá assistir centenas de episódios e filmes em seus dispositivos favoritos. Para começar,
visite www.primevideo.com baixe o Prime Video do seu telefone ou tablet. Assista filmes e séries recomendados para você, incluindo Amazon Originals como a maravilhosa Sra. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan e a série Children's Tumble Leaf. Recursos do aplicativo: - Baixe vídeos para assistir offline quando e onde quiser.- Transmitir do celular ou tablet
para a TV com o Chromecast. - Use o Raio-X para visualizar informações do IMDB sobre atores, música e curiosidades relacionadas à reprodução de vídeo.- Com os canais Prime Video, os membros Prime podem se inscrever em mais de 150 canais premium e de nicho como HBO, SHOWTIME, STARZ e Cinemax. Pague apenas pelos canais que deseja
sem assinar a TV a cabo. Cancele sempre que quiser (não disponível em todos os países/regiões).- Compre ou alugue mais de 100.000 títulos, incluindo filmes recém-lançados e séries atuais (não disponíveis em todos os países/regiões). 1 3.0.283.33945 28,57MB 1 3.0.282.8445 28,5MB 1 3.0.282.8405 28,5MB 1 3.0.281.24845 28.49MB 1 3.0.280.30845
27.96MB 1 3.0.279.35945 27,93MB 1 3.0.278.18845 27,73MB 1 3.0.277.35447 28.08MB 1 3.0.277.35445 27,72MB SIGA-NOS A plataforma de streaming de varejo e filme Amazon Prime Video é uma versão em série da rede de varejo da plataforma de streaming e uma plataforma de streaming de filmes móveis. Com ele você pode assistir conteúdo
diretamente usando tablets e smartphones. As atrações são encomendadas principalmente entre seriados e longas-metragens em categorias com obras originais e localizadas — você tem uma lista, por exemplo, com apenas português duplicado ou legendado. Tudo vem com resumo, avaliação e dados do IMDb (Internet Movie Database), incluindo
diretores e atores e curiosidades. EconomiaQuando você abre o menu de configurações, você pode controlar os dados usados, permitindo que os downloads sejam feitos somente quando você se conectar ao WiFi e receber notificações quando o display consome seu pacote de operadora. O app permite baixar um arquivo para assistir offline, com quatro
opções de qualidade: Best, que usa cerca de 460 MB para um vídeo de uma hora, Better, com 260 MB, Labs, com 180 MB, e Data Saver, com 120 MB.
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