Vamos poupar ainda mais dados móveis com o Opera Max
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A Opera tem feito um excelente trabalho com o seu browser, tornando-o como uma das
melhores alternativas aos lideres. Há uma vontade desta empresa em dar aos utilizadores a
melhor experiência de utilização da Internet, a leva a criar produtos diferentes.
O Opera Max, que agora chega à versão 3, é um desses exemplos. Com ele a poupança de
dados é real e sem que a utilização das apps dos smartphones sofra com isso.

O Opera Max é um serviço da Opera para permitir a poupança de dados aos utilizadores. Para
o conseguir recorre a uma VPN que nos liga aos servidores da Opera, onde os nossos
conteúdos são otimizados e preparados para consumirem menos dados.
A nova versão, agora apresentada, vem reforçar ainda mais essa poupança, elevando-a a
novos níveis e abrangendo agora novas áreas, que continuavam a escapar a estes
mecanismos. Continua a ser um serviço que não requer configuração para funcionar, bastando
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ser lançada e ficando pronta a VPN para a Opera.
A Opera refere que esta nova versão apresenta um design totalmente remodelado, o que lhe
garante um muito maior controlo dos dados utilizados por cada uma das diferentes aplicações.
A utilização de uma interface com cartões facilita a apresentação da informação.

O sistema de gestão de consumos de dados do Opera Max está melhor e consegue baixar os
consumos de dados de forma muito elevada. Outra das novidades, agora nesta área, é a
poupança de dados no Facebook.
Com um simples toque é lançada uma versão webapp da maior rede social da Internet, que
circula pela VPN da Opera, e que consegue uma redução de consumos de 50%.
O Opera Max é uma alternativa a ter em conta sempre que tivermos planos de dados com
limites muito baixos e que quiser prolongá-los no tempo. As poupanças que oferece são
bastante elevadas, provando que este é, provavelmente, uma das app a ter sempre presente
no Android.
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