
 

 

 

 

Onde Posso Usar Uma lista de IPTV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o IPTV lhe fornece a total liberdade que você precisa para assistir canais de TV, existe 

uma grande variedade de opções, onde você pode assistir seus canais favoritos, na 

hora que você desejar e onde você estiver, sem 

a necessidade de antena ou cabeamento. 

Bastando apenas ter acesso a internet no seu 

dispositivo de acesso. 

 

Com a evolução da internet, o mudo digital da 

informação e do entretenimento tornou-se, e 

ainda continua cada vez mais dinâmico e 

repleto de conteúdo para todos os gostos. 

 

Com essas mudanças, mudou também perfil 

dos consumidores, e hoje em dia é possível notar que as pessoas exigem mais 

qualidade na hora de assistir televisão, assim como preferem uma variedade maior de 

conteúdo disponível na grade de programação. 
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E onde entrar o IPTV? a questão e que os consumidores passaram a optar cada vez 

mais por serviços interativos, como o IPTV, onde eles podem interagir mais com a 

programação de seus canais, decidindo sobre o que querem assistir e também 
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quando farão isso. 

 

Para usar o IPTV e bem simples, você precisa ter acesso a internet no seu dispositivo, 

e baixar um aplicativo compatível com o IPTV e pronto, você pode assistir quando e 

onde quiser. 

 

Veja Uma Lista de Aplicativos Compatíveis Com o IPTV? 

no Computador, Notebook ou Tablet 

KODI ou VLC Player 

 

no Smartphone 

IPTV Extreme ou Perfect Player 

 

na Smart TV, Samsung ou LG 

SSIPTV ou OTTPlayer 

 

na TV Comum 

IPTV Extreme ou Perfect Player 

 

Alpha IPTV 

Gotv Pro 

IPTV 

IPTV Extreme 

Kodi 

Listas IPTV 



 

 

Existe uma variedade de aplicativos gratuitos para IPTV, precisa apenas pesquisar quais 
os melhores e compatível com seu dispositivo. 
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