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Adinoél Sebastião, 12/08/11
O que é iCloud?Icloud armazena suas músicas, apps (aplicativos), calendários, documentos e muito mais, e os envia a todos os seus dispositivos automaticamente e sem fio mediante sua tecnologia de empurrar.  É a forma mais fácil de organizar seu conteúdo. Sobretudo porque não tem que fazê-lo.

Adinoél Sebastião, 12/08/11
Muito por nada.
Somente por registrar-se no iCloud já dispõe de 5 GB de armazenamento grátis. Este espaço vai servir para você muito mais do que você pensa, graças a forma pela qual o iCloud armazena seu conteúdo. Suas compras de músicas, apps (aplicativos), livros e tuas fotos em “streaming”, não contam. Assim que somente restam sua caixa de correio, documento, “Carrete”, ajustes, informação de conta, ajustes e outros dados de aplicações que não ocupam tanto espaço. Você se surpreenderá do muito que pode dar 5 GB.

Adinoél Sebastião, 12/08/11
Seu conteúdo em todos seus aparelhos.Icloud é muito mais que um “HD” na núvem: é a forma mais sensível de acessar tudo o que tenha em seus dispositivos. Icloud armazena seu conteúdo para que sempre tenhas acesso a suas fotos, suas músicas, seus apps (aplicativos) e muito mais desde o seu iPad, iPod, Mac ou PC. Ademais mantém atualizados sua caixa de correio, seus contatos e calendários em todos os seus dispositivos. Sem sincronizar. Sem organizar. Sem que tenhas que ter trabalho. Icloud faz tudo para você.
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