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android tv 
de R 



benvido ao novo deco 
4K con android tv de R

Con 4K, a calidade de imaxe máis 
real, con 4 veces máis de detalle que 
o HD.

Accede a un mundo de 
aplicacións dende a tele coma se o 
fixeses dende o teu móbil: Netflix, 
Amazon Prime Video,... Tan só con 
premer un botón.

Rebobina, Perdíchelo... para que ti 
decidas cando ver as pelis, series e 
programas que máis che gustan.

Con tv comigo leva a tele onde 
queiras no teu móbil, tableta ou 
portátil.

Miles de contidos (películas, series, 
documentais, programas infantís,...) 
para velos cando ti queiras.

televisión
e internet

por fin xuntos

outra forma de ver a tele



calidade 4K
Goza da mellor calidade de imaxe, con 
maior nitidez e campo de visión 
(ata 4 veces superior ao HD).

descubre a túa nova tele

Nunca chegarás 
tarde xa que en 
calquera momento 
poderás ver dende o 
principio o programa 
en emisión.

os teus 
programas 
favoritos 
sempre 
dispoñibles

o teu novo 
deco aprende 
de ti e poncho 
fácil

ver inicio
Ti tomas o control da 
TV en directo, e 
podes parar e 
retomar a emisión 
en directo en 
calquera momento.

replay

Grava dende 
calquera dispositivo 
para ver os teus 
contidos preferidos 
onde e cando 
queiras. Grava unha 
serie completa con 
tan só premer un 
botón.

gravacións

Tan fácil como 
escribir o título da 
película, serie ou 
programa que 
queres ver.

 buscador 

Sempre saberás cal 
foi o último capítulo 
que viches.

continuar 
vendo 

Leva a tele onde 
queiras e goza dela 
na túa tableta, 
smartphone ou 
portátil.

tv comigo 



ofrecémosche todos os contidos

Goza das mellores series de Netflix, 
películas, documentais e moitos máis 
contidos directamente na túa tele. Co novo 
deco 4K con Android tv de R é tan fácil 
como premer un botón.

Coa subscrición de Amazon Prime, 
poderás ver películas e series, ademais de 
producións Prime Originals e Prime 
Exclusives, e terás acceso instantáneo a 
música en streaming con Prime Music.



Atresplayer Disney + DAZN

Spotify YouTube

accede a un mundo de aplicacións

Xa podes gozar das mellores 
aplicacións e xogos na túa tele tan fácil e 
rápido como xa o fas no teu smartphone 
ou tableta.
Con tan só pulsar o botó        o  no menú 
“Apps” poderás acceder á túa App 
preferida para gozar dos mellores 
contidos (fútbol, series, contidos infantís...) 
botar unha partida ao teu xogo favorito 
ou para gozar da mellor música.
 

Non sabes por onde comezar? 
Aquí tes unhas cantas das nosas 
apps favoritas.

Descarga as túas apps favoritas 
en Google Play

Con Chromecast built-inTM, comparte o teu 
contido favorito coa túa televisión dende o 
teu teléfono, tableta ou portátil.

Toca a icona de transmisión na 
aplicación para transmitir o contido 
directamente á túa televisión.

chromecast built-intm 



ver inicio 
En calquera 
momento volves 
empezar o 
contido en 
emisión.

asistente
Podes realizar 
buscas por voz 
dende o 
mando.

mode 
Permite cambiar 
o control do teu 
mando a 
distancia entre a 
tele e o 
descodificador.

menú
Accede ao menú 
para navegar 
ou usar as túas 
Apps.

replay
Tes o control da 
TV en directo para 
pausar e volver ao 
directo en 
calquera 
momento.

gravacións
Grava os teus 
programas e 
series favoritas 
para velas 
cando queiras.

rebobina
Accede a máis 
de 6.000 
contidos 
gratuítos.

perdíchelo
Accede a toda a 
programación 
dos últimos
7 días para que 
non perdas 
nada.

se tes algunha dúbida entra en: https://www.mundo-r.com/gl/axuda/tv

mando deco 4K con Android TV
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