
 
O Aloha Browser integra tocador de RV nativo 

 

O popular navegador móvel Aloha integra tocador de RV nativo ao navegador para atender às 
demandas de entretenimento. 

LIMASSOL, Chipre, 22 de maio de 2017 /PRNewswire/ -- A realidade virtual é agora uma realidade 
quotidiana, com conteúdo cada vez mais sendo filmado por câmeras 360 ou de RV. No entanto, os 
usuários que querem assistir a conteúdos em seus celulares enfrentam um desafio. Em primeiro 
lugar, é necessário um aplicativo específico, ou mesmo vários aplicativos, devido ao fato de os 
conteúdos serem diferentes. Pode também ser necessário ter habilidades avançadas, para abrir 
vídeos transmitidos em outros aplicativos. Em segundo lugar, assistir a conteúdo transmitido através 
de uma conexão móvel instável pode afetar a qualidade da imagem, causando atrasos ou 
congelamentos no vídeo, o que resulta em uma experiência frustrante de RV. 

Para ver o comunicado à imprensa multimídia, clique em: 
https://www.multivu.com/players/uk/8107551-aloha-browser-integrates-native-vr-player/ 

O Aloha Browser decidiu integrar um tocador de RV ao navegador, para permitir que os usuários 
tenham acesso a todo o conteúdo RV disponível na internet. O navegador é combinado com um 
baixador poderoso, que permite ao usuário salvar conteúdo RV off-line e assisti-lo sem distrações, 
para a melhor experiência de visualização. Há também um "modo de teatro", para reproduzir vídeos 
comuns em modo RV, usando fone de ouvido. O modo de teatro permite desfrutar dos seus filmes 
favoritos, enquanto sentado em uma sala virtual. 

Devido ao código nativo altamente otimizado, não é necessário um dispositivo sofisticado para 
desfrutar de realidade virtual. Tudo o que você precisa é o aplicativo Aloha Browser, um smartphone 
de nível médio com Android ou iOS e o Cardboard ou qualquer outro fone de ouvido disponível no 
mercado. 

O Aloha Browser com suporte para RV já está disponível gratuitamente na App Store e Google Play. 

https://get.alohabrowser.com/ 

Sobre o Aloha Browser  

Aloha Browser é um navegador móvel seguro e privado. Inclui VPN gratuito e ilimitado criptografado 
sem registros, funcionalidades de privacidade avançadas, como guias bloqueadas por impressão 
digital, gerenciador de download poderoso e media player com suporte de vídeo para RV nativa. 

Está atualmente disponível para iOS e Android e tem milhões de usuários no mundo. 

Sobre o Aloha Mobile  

Somos um grupo de entusiastas, cuja principal preocupação é a atual falta de privacidade na 
internet. Por isso criamos o Aloha Browser. Nossa missão é mantê-lo em segurança e oferecer 
experiências de navegação cada vez mais privadas. 

https://alohabrowser.com/ 
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