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Adinoél Sebastião, 12/08/11
O que é o iCloud?iCloud armazena suas músicas, fotos, apps (aplicativos), calendários, documentos, e mais.  E via rádio empurra-os para todos os seus aparelhos automaticamente. Ele é o mais fácil caminho para gerenciar seu conteúdo.

Adinoél Sebastião, 12/08/11
Muito por nadaQuando você assina com o iCloud, você automaticamente ganha 5GB de armazenamento livre. E isto é bastante espaço, porque o iCloud armazena o seu conteúdo. As suas compras de músicas, apps (aplicativos), livros e shows de TV, bem como seu “Photo Stream”, não contam contra seu espaço de armazenamento livre. Como sua caixa de correio, documentos, Camera Rool, informações de conta, ajustes, e outros dados de app (aplicativo) não usam muito espaço, você encontrará que 5GB durarão por um longo tempo. E se você necessitar de mais armazenamento, você pode facilmente comprar uma atualização de armazenamento certo para o seu aparelho.

Adinoél Sebastião, 12/08/11
Seu contéudo em todos os seus aparelhos.iCloud é muito mais do que um “HD” na nuvem. Ele é o mais fácil caminho para acessar quase tudo em seus aparelhos. iCloud armazena seu conteúdo, deste modo é sempre acessível do seu iPad, iPhone, iPode, Mac ou PC. Ele dá a você acesso instantâneo para suas músicas apps (aplicativos), últimas fotos, e mais. E ele mantém sua caixa de correio, contatos, e calendários atualizados em todos os seus aparelhos. Nenhuma sincronização é requerida. iCloud faz tudo isso para você.
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