
Como  sacarlle  o  mellor  partido  a  Netflix  e

HBO

Netflix  e  HBO son  dúas  das  plataformas  de  vídeo  baixo  demanda  máis  utilizas  en
España. E aínda que o seu uso é moi simple, abrir a aplicación e darlle a play, as dúas
plataformas teñen trucos que poden facer que gocemos moito máis dos seus contidos.

Hoxe ensinámosvos uns cantos trucos que farán lle saquedes moito máis máis partid a

estas dúas plataformas de vídeo baixo demanda.

Engade máis datos á lista de estreas

Só dispoñible para Netflix e desde o computador, pero se queremos que na lista de

contido de Netflix aparézannos críticas de IMDb ou puntuacións sacadas de Metacritic,

podemos usar Netflix Enhacement Suite, que mellora a experiencia.

Os galos de HBO e Netflix

Queres  saber  cando se  pode ver  determinada  serie?  Hai  dous  usuarios  en  Twitter:

@GallodeNetflix   e  @GallodeHBO   que envían tweets cada día dicindo as novidades de

cada plataforma.

https://chrome.google.com/webstore/detail/enhancer-for-netflix-hulu/dbpjfmehfpcgmlpfnfilcnhbckmecmca
https://twitter.com/gallohbo?lang=es
https://twitter.com/gallonetflix?lang=es


Que di adeus en Netflix

O catálogo  de  Netflix  móvese  cada  mes  e  podemos  atoparnos  con  que  a  serie  ou

película que queriamos ver xa non está. Se seguimos á páxina  O Recuncho de      Netflix

podemos decatarnos  cada primeiro  de  mes que series  e  películas  van abandonar  o

catálogo, así podemos apresurarnos a miralo antes de que desapareza o contido.

Protexe aos máis pequenos.

Activar o control parental é bastante sinxelo. En HBO basta con crear un pin de catro

números na miña Conta > Configuración. En Netflix a opción é algo máis exhaustiva. Hai

que ir ata A miña Conta > Configuración > Control Parental para activalo mediante un

in de catro díxitos, similar ao de HBO

Fonte: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

http://elrincondenetflix.es/netflix/contenido-eliminado/contenido-retirado-espana/peliculas-series-quita-netflix-espana-diciembre-2017/
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