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Android TV programı Android TV Uygulaması Android için birçok ücretsiz ve ücretli TV uygulaması mevcut olduğundan bazen kulağa eğlenceli geliyor. Artıları: Kullanımı ücretsiz İsteğe bağlı filmler Canlı spor etkinlikleri Negatifler: Sınırlı Popüler Teklifler Uygulamayı indirin NewsON TV Kanalları Uygulaması Android için TV Kanalları uygulaması, son
dakika haberlerini takip etmek için en iyi ücretsiz TV uygulamasıdır. Uygulamayı indirin Dördüncü uygulama GLARAB Android TV uygulaması uygulaması GLARAB: İnternet üzerinden dünyanın her yerinden TV yayınlarını sağlayan bu listedeki çok özel bir uygulama. Ayrıca mevcut gösteriyi kesmeden farklı kanallar arasında geçiş yapabilirsiniz. ...
Bilinmeyen kaynaklardan, yani Google Play gibi resmi uygulama mağazalarının dışından indirilen uygulamalar, büyük ölçüde kötü amaçlıdır ve güvenli değildir. Uygulamayı indirin Ayrıca şunu okuyun: WhatsApp hack virüsü 2021 televizyon şovu Uygulamanızı sağlayan Android TV uygulaması TV Oynatıcı daha fazlasını izle 80 Ücretsiz olarak veya
herhangi bir mobil uygulamada çevrimiçi canlı TV kanalı. En sevdiğiniz TV kanallarının canlı yayınlarını ve özel filmleri telefonunuzdan, tabletinizden ve hatta TV'nizden izleyebilirsiniz. kutu yasal olarak. Arkadaşlarım uygulamasının boyutu 9 MB'ı geçmez, kanal izlemek için en iyi uygulamalar arasında yer alır ve kullanımı kolaydır.Denemenizi tavsiye
ederim yegenlerim, asla pişman olmayacaksınız. Z5 ve Yak Android TV uygulaması sadece bu değil aynı zamanda “ gibi kanalların canlı yayınlanması için bir bölümdür.ZEE Aflam” " وZEY Elvan" ve diğer kanallar ve "Weyak" İsteğe bağlı ücretsiz bir video kütüphanesidir. Uygulamayı indirin Üçüncü uygulama, mobil Hulu için canlı bir TV programıdır.
Maalesef uygulama, video oynatıcıda ses seviyesini değiştirmek dışında herhangi bir seçenek sunmuyor ve kaliteyi kontrol edemezsiniz veya yayını duraklatamazsınız. Bu stresli günleri ailenle daha keyifli geçirmeni sağlayacak Android eğlence ... HD'den Bu ücretsiz yazılımı kullanmak için Android telefon kullanıcılarını cezbeder. Ücretli sürüm desteklenir
(9 Aylık dolar) uygulamadan en çok talep edilen ve belirli bir miktar ödeyerek erişilebilen kanallar. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirmek ve 99770 aktivasyon kodunu girmek. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, maçı izlemek istediğiniz yayın sunucusu Android TV uygulaması yüksek kalitede bir yayına sahiptir.Ayrıca birkaç dakika içinde yayını
duraklatıp devam ettirebilir ve tek bir kareyi kaçırmazsınız. Radyo ve Arap Radyosu Bölümü. En iyi Android TV uygulamasından her zaman ve her yerde size sunulan herhangi bir elektronik cihazda istediğiniz her şeyi yüksek kalitede göreceksiniz. Uygulamayı indirin Awaan TV Kanalları Uygulaması Awan Android TV App, Dubai Channels Network'ün yeni
başlatılan isteğe bağlı video hizmetidir. Ayrıca okuyun: android 2021 için ücretsiz minecraft indir android için mp3 müzik indirme programı Net 2022 olmadan Android için en iyi çok oyunculu oyunlar BBC ve bağlı kuruluş ağları. Uygulamayı indirin Şimdi En İyi USTV Bazı Amerikan kanalları arıyorsanız Android TV uygulaması USTV Doğrudan ABD TV
istasyonlarından cep telefonunuza akış yapmak için en iyi seçimdir. On yıl önce, belki de daha uzun bir süre önce, uydu kanallarının canlı yayınını izlemek için, işlevi uydu kanallarını almak olan bir uydu çanağından kablolu bağlantılı bir TV alıcısı satın almak ve ardından bunları TV'de izlemek gerekiyordu. Canlı TV kurulumu, herhangi bir maddi maliyet
ödemeden Android akıllı telefonlarda tüm ülke ve kategorilerdeki tüm kanalları ücretsiz olarak izlemek için en iyi uygulamalardan biridir. Ayrıca yalnızca ses modu da vardır. Şimdiden Güle Güle Kullanın. Yani bu uygulama ile sevdiğiniz futbol takımının maçlarını izleyebileceğiniz gibi telefon ekranınızdan film de izleyebilirsiniz. İle yayın yapan kanallar 14
Yeni diller öğrenmenize yardımcı olan farklı dil. Daha fazlasına erişmenizi sağlar 250 Canlı ve isteğe bağlı TV kanalı. YouTube Beşinci Uygulaması Android TV uygulaması YouTube uygulaması Burada bir hizmetten bahsetmiyoruz YouTube TV Uygulama yerine ücretli YouTube Hepimizin kullandığı normal. Android TV uygulaması bir dereceye kadar
eklentilere dayanır ve çevrimiçi film izlemek, TV akışı yapmak ve müzik dinlemek için sunuculara erişime izin veren bu eklentilerdir. Canlı TV uygulaması, aşağıdakiler dahil Arap, uluslararası ve spor kanallarını içerir: Suriye Kanalları Lübnan Kanalları Mısır Kanalları Körfez Kanalları Cezayir Kanalları Fas Kanalları Sudan Kanalları Tunus Kanalları Arap
Çeşitleri TV İnternet Arapça TV Uluslararası TV İnternet TV Fas TV Mısır TV Spor TV ve daha fazlası bu uygulamada Bu harika Android TV uygulamasında ayrıca Arapça ve yabancı altyazılı filmler, animasyon filmleri ve çok daha fazlasını içeren kapsamlı bir kitaplık bulunmaktadır. İlk Kodi uygulaması  ﺗﻄﺒﻴﻖKodi: Tüm dünyada bilinen ve milyonlarca insan
tarafından olağanüstü bir şekilde çevrimiçi içerik izlemek için kullanılan en önemli ve en iyi android tv tv yazılımlarından biridir. Ancak bu, uygulamayı şu şekilde kullanmanıza engel olmaz. Android televizyon uygulaması.  ﺗﻄﺒﻴﻖSPB TV Kullanımı kolaydır ve her şeyi basit tutmak için bir TV rehberi ile birlikte gelir. Arap ve uluslararası kanallar için özel bir
bölüm, paket, kategori ve ülke. ana bilgisayar uygulaması USTV ABD'den 50'den fazla canlı TV kanalı keyfini çıkarın. Uygulamayı indirin Ayrıca okuyun: En iyi video indirme programını kolayca indirin Ticari sicil belgesinin çıkarılacağı yerlerin adresleri ve gerekli evraklar Su kirliliğinin kaynakları ve bunun insanlar ve çevre üzerindeki etkileri hakkında
bilgi edinin. İkincisi, şifreli Arapça uydu kanallarını ücretsiz olarak yayınlayan birçok sunucuya erişime izin veren harici eklentiler kurmaktır. Rotana'nın bu resmi uygulaması ile tüm Rotana Sinema kanallarının, Rotana filmlerinin, komedi, drama, mesaj ve daha fazlasının canlı yayınını yüksek kalitede izleyebilirsiniz.Sadece bu değil, filmlerden, dizilerden
ve özellerden eksiksiz eğlence içeriğine sahip olacaksınız. Farklı site. 3.Güvenlik ayarları sayfasında yer alan "Bilinmeyen kaynaklar" seçeneğini işaretleyin. Bu program aynı zamanda Android telefonlar için tüm şifreli ve kilitsiz programları ücretsiz olarak gösteren en iyi programlardan biridir ve ilk programda bahsedilen özelliklerin aynısına sahiptir.
daha fazla IPTV Smarters Pro Apk Uygulama bu yilin En iyi Uygulaması çok güzel bir Arayüzü var bu uygulama iki yün iptv link ile çalişiyor bir Xtream Codes ile iki URL ile çalişiyor üç m3u kanal listesı ile çalişabilir en iyi Apk uyglamasidir Artı bida bu Xtream kodu her zaman googelden yazin ve aratin her gün güncel yeni bulabilirsiniz bu tv kanal
çoğalması sizin indirdiğın m3u kanal listesıne bağlı o listede kaç adet kanal var sizin Apk uygalamasında o çıkacak tabiki siz isterse internete araştırın parayala alın özgürce tadını çikartın en iyisi bu her gun kanal linkı iptal oldu başka link armaya gerek kalmaz bu uyglamada tüm Dünya kanallari var Çok güzel kanal listesi mevcut binlerce kanal var en iyi
Spor film ve çocuk belgesel kanallari var sadece sizin yapacağıniz Apk indermek ve size kodu aşağda verceğim o kodu girin Açilcek bu tür Uygulamallar sürekli kanalları link değiştirir oda bizim Elinizde değil Bu Apk kuran yapiyor Türk kanallari çok az ilerde bir çok ülke kanallari yükleycek Aşağda size nasıl Apk indir ilir ve kodu verceğim sizde aynisi
yapin olcaktir size kolay gelsin Not bu uygulamalari sürekli kod değiştirirler bunun için bizim yapabileceği bişey yok sizde kod süresi bitti ise ayni kodi googleden aratin tekrar uygalamayi açin size kolay gelsin iptv apk hangi cihazda çalişir telefonda ve tablet ve Android kutusu Yangın tv ve bilgisayar de bu programlları kurun BlueStacks ve NOX yükleyin
yükleyin bilgisayarımı tam bir telefon ve tabet gibi kullanabilirsiniz ilk önce bir apk medya oynataci yükleyin bu iki tane size yeterli bunlar MX Player vlc player bunlar telefonda ve tablet ve android kutusu yangın tv ve bilgisayar için de lazim bunları indirin ve kurun sonra istediği apk yı çaliştire bilersiniz bilgisayardan Apk uygulamaları Telefon ve tablet
nasıl yüklenir bilgisayardan dosyayı bir USB Kablo İle telefon ve tablet bağlayin ve dosyaları yükleyin sonra Dosyayı Açın uygulamaları yüklemeye başlayin 1.Cihazınızın "Ayarlar" menüsüne giriş yapın. Akıllı telefonunuzun ekranından uydu TV izlemenin en iyi yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hizmet, canlı ve doğrudan yayınları izleyebileceğiniz ve
Dubai ağ kanallarının ve çeşitli Arap kanallarının dizi, spor ve çeşitli kategorilere göre çeşitli Arap kanallarının videolarını takip edebileceğiniz Orta Doğu'daki yerel ve Arap medyası için en büyük dijital kütüphanedir. Evde İnternet Hızını Test Etmek İçin En İyi Android Uygulamalar Evinde internetin yavaş olduğunu mu düşünüyorsun? Bu yazımızda
sizlerle Android TV Kanalları Program Canlı Yayın apk listesini paylaşacağız. Sadece arayın ve telefonunuzdaki uygulamaya ekleyin ve izlemenin keyfini çıkarın. Ayrıca canlı spor etkinliklerini şuradan izleyebilirsiniz: beIN Sports Xtra  وBig Sky uygulamayı kullanarak. Bu eklentiler, uygulamanın geliştiricilerinden resmi değildir, ancak onları Android TV
uygulamasıyla ilgili Arap forumlarında ve sitelerinde bulacaksınız. İnternet hızını test etmek için Android ... Hizmet, Arap izleyicinin her yaştan ve zevkine hitap eden en iyi Arap dizilerini, özel Hint filmlerini ve eğlence programlarını sunar. VPN. Uygulamada kanal adını aramanız yeterli Youtube Android telefonunuzda ve ardından yazın Canlı yayın Bu
nedenle, arama sonuçlarında bu kanalın canlı yayınını görebilirsiniz. Hatta yerel haber kapsamına erişmenizi sağlar. Ancak hizmet ücretini ödemeniz ve mevcut fiyat planları arasında seçim yapmanız gerektiğinden ücretsiz olarak mevcut değildir. Ancak bu uygulamaların çoğu, bazı kullanıcıları reklamlarla cezbetmeye veya belki de sizin bilginiz dışında
Android telefonunuza enjekte edilen kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla casusluk yapmaya çalıştıkları anlamında aldatıcıdır. Android için kanalları ücretsiz izlemek için en iyi TV kanalları uygulaması Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, aynı anda ücretsiz olan ve Android üzerinden takip edilebilecek birçok farklı uygulama vardır: Rotana Canlı Tüm kanallı bir
TV uygulaması olan Rotana, en büyük Arap filmleri kütüphanesine sahiptir. . Genel olarak, uygulama mükemmel. Android cihazlarınızda tüm dünya kanallarını, filmleri ve dizileri altyazılı ücretsiz izlemek için en iyi uygulamalardan Canlı TV isteyin. İki güne kadar yayın için yerel haber kliplerini veya geçmiş haber yayınlarını bile izleyebilirsiniz. TV
kanallarının canlı yayınını oynatmak için ilk önce iki yolunuz var, set üstü kutuyu internet üzerinden canlı yayın yapabilen kanal yayın sunucusuna bağlamak.  ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐPluto TV En güzel Android TV uygulamasından bunun için herhangi bir kayıt. Ardından ABC, The CW, Fox, NBC gibi uydu kanallarının filmlerini, dizilerini ve canlı yayınlarını yüksek çözünürlükte
izleyebileceksiniz. Android için en iyi 5 video oynatıcı ile ... Bu uygulama ile Arapça da dahil olmak üzere birçok dilde yüzlerce canlı uydu kanalına ve uluslararası radyo istasyonuna erişebilirsiniz. CBSN New York CBSN Los Angeles. Artık durum tamamen değişti.Akıllı telefona sahip olmanız yeterli.O zaman nerede olursanız olun bu küçük ekran üzerinden
aynı kanalları aynı kalitede izleyebilirsiniz.Ayrıca takip edebilirsiniz. Profesyoneller: Çok dilli destek Yalnızca ses modu Negatifler: Ana özellikler: Uluslararası Kanallar | 100+ Kanal | Dünya haberleri için iyi | Yalnızca ses modu mevcuttur Uygulamayı indirin Makalenin sonunda Android TV uygulaması ile ilgili her şeyden bahsettik ve istediğiniz her şeyi
izlemenize yardımcı olacak en iyi programları sunduk ve tüm bu programlar en yüksek indirilme ve en yüksek reytinge sahip. daha fazla Android Eğlence Uygulamaları ile Koronavirüs Stresini Ailecek Azalt! Koronavirüs nedeniyle herkes evine kapandı. Uygulama, TV şovları, diziler ve filmlerden oluşan bir koleksiyon içerir ve birçok Amerikan ve
uluslararası uydu kanalı tarafından desteklenir. Ayrıca okuyun: Duanın fazileti ey Allah'ım, çehresinin azametine, kudret ve lütfunun büyüklüğüne olması gerektiği gibi hamd sana olsun. HD Kalitede görüntü alırsınız. Daha fazlasına erişebilirsiniz 60 Ücretsiz izleyebileceğiniz ücretsiz bir kanal. Android için TV Kanalları Programı Ücretsiz Canlı Yayın
Android TV kanalları programı, canlı yayın Android için TV Kanalları Programı Canlı Yayın apk, mobil için TV kanal programını indirerek dizi ve filmleri mükemmel netlikte ve yüksek kalitede izleyebilirsiniz. Uygulama özellikleri Haberler Modern ve zarif tasarım. En iyi Android TV uygulamasından Arap ve uluslararası dramalar için özel bir bölüm.
Uygulamayı indirin İkinci uygulama beIN Connect canlı tv android uygulaması bağlanınKanalları izlemek için resmi bir uygulamadır. Android TV uygulaması uygulaması Hulu: Çevrimiçi TV Şovları ve Filmler yayınlamak için popüler bir uygulamadır. Canın istediğinde film izlemeni sağlayacak Netflix benzeri ücretsiz uygulamalar ... Ve kanalları izlemek de
dahil olmak üzere yeni futbolu takip etmenizi sağlar BN Spor Codec bileşenleri internet hızına bağlı olsa bile çok iyi görüntü ve ses kalitesine sahiptir. yoktur. Uygulamayı indirin BBC iPlayer TV Kanalları Uygulaması Bu Android TV uygulaması, en popüler programlara göz atabileceğiniz 3G veya Wi-Fi ağlarını kullanarak canlı TV izlemenize ve radyo
dinlemenize olanak tanıyan, Android için başka bir ücretsiz kanal izleme uygulamasıdır. Hiç hızını test ettin mi? Android Canlı Akış için TV Kanalları Programı APK Android TV uygulaması, tüm kanalları (drama, çizgi film, spor, aksiyon) izlemenin yanı sıra Android cihazınızı rahatsız etmeden altyazılı film ve dizileri ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir
uygulamadır. Arap ve uluslararası filmler için özel bir bölüm. Bu programa ek olarak birçok kişinin severek izlediği ve Avrupa ve uluslararası futbol liglerini takip ettiği spor kanalları ile bu alanda en iyi programlardan biri olarak sınıflandırılmasını sağlayan şey sahip olduğu avantajlardır, dolayısıyla en iyisidir. Andro TV adlı bir uygulama. Not: Akışa
erişmek için bir VPN kullanmanız gerekir. HD  وSD ve çünkü Eğlence ve spor programlarını vb. kanallara ONS ve SANAT ve o Birçok Fransız ve Arap kanalı için güçlü ve zayıf olmayan sunucular ve paketler, bu nedenle en iyi Android TV uygulamalarından biridir. Birden fazla haber yayınına erişmenizi sağlar 275 Amerika Birleşik Devletleri genelinde yerel
bir haber istasyonu. Linki Görebilmeniz İçin Öncelikle Yapmanız Gereken DOWLOAD Linkine Tıklayıp 10 Saniye Bekleyin Sağ Üst Köşede Reklamı Geç'e Basmanız Gerekir Daha Sonrasında İndirme Linkini Görebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Bazı uydu kanallarında zaten YouTube kanalları bulunduğundan ve ücretsiz canlı yayın sağladığından, uydu kanallarının
canlı yayınını telefon üzerinden izlemenin yollarından biri de budur. BN Spor Ağa ait olduğu için Android için BN Medya Ağı. Dizinin etkileri popüler sosyal ağda devam ediyor. daha fazla Android İçin En İyi 5 Video Oynatıcı ile Her Şeyi İzle! Tablet veya telefon ile hareket halindeyken kolayca video izlemek ister misin? dizi film spor kanlları belgesel
kanalları vs. Uygulama birçok uluslararası kanal sağlar ve Arap ve yabancı kanalları kesintisiz olarak doğrudan izlemek için kullanılabilir ve Canlı TV aracılığıyla uygulama hakkında daha fazla bilgi görebilirsiniz. Ama tabii internet hızınız yüksekse Android TV uygulamasını ve Avrupa ve uluslararası maçları izlerken daha iyi bir deneyim yaşarsınız.
Uygulamayı indirin Android için kanalları izlemek için en iyi uygulama Tüm kanalları izlemenizi sağlayan genel Android uygulamaları arasında şunlar yer almaktadır: Pluto TV Android kullanıcıları için en iyi ücretsiz Android Live TV uygulamasıdır. Onu en iyi Android TV uygulaması için iyi tasarlanmış bir TV hizmeti yapan kayıt özelliğiyle canlı TV'nin
keyfini çıkarabilirsiniz. Bahsettiğim gibi, bunu yapan birçok Arap ve uluslararası kanal var ve bu nedenle başka bir hizmet için aylık veya yıllık abonelik ödemeniz gerekmeyecek, çünkü bu en iyi Android TV uygulamalarından biridir. daha fazla Netflix Benzeri Ücretsiz Uygulamalar ile Android’de Film İzle Film ve dizi izlemeyi seviyor musun? Çok fazla veri
tüketmeden canlı haber yayınlarını dinlemenizi sağlar, bu nedenle bu en iyi Android TV uygulamasıdır. Kablo aboneliği veya oturum açma gerekmez. TV Şovları İzlemek istediklerinizi ana menüden kolayca bulabilir veya Android TV uygulamasındaki arama özelliğini kullanabilirsiniz. Sadece maçlar değil, uygulama aynı zamanda film ve diğer eğlence
kanallarını yayınlama olanağı da sunuyor. Ayrıca uygulamada izlemeye değer binlerce film ve şov alabilirsiniz. Bunun dışında uygulama mükemmel ve şu adreste mevcut: "Google Oyun" "وElma deposu" “وSamsung Uygulama Mağazası” Bu yüzden en iyi Android TV uygulaması. 4.Artık apk yükleyebilirsiniz 5.Apk Açin istediği kanalı ücretsz canlı tv
izleyinApk Yeni güncelleme 08.09.2021 IPTV Smarters Pro:1-Buradan APK İndir Kur Pcloud Disney'in kendi resmi yayın uygulaması Samsung akıllı telefonlar için resmi radyo uygulaması En sevdiğiniz programları Disney Channel'dan izleyin Androidinizdeki tüm HBO içeriği Dünyanın dört bir yanından TV kanalları parmaklarınızın ucunda FOX'taki her
türlü bilginin ve programın keyfini çıkarın Ana SayfaMobilBÜTÜN PARALI KANALLARI İZLEME UYGULAMASI DONMA KASMA YOK Başlıktada belirtildiği gibi ücretli kanalları bu apk sayesinde ücretsiz bir şekilde izleyebileceksiniz gayet kolay ve kullanışlı arayüze sahip uygulama içerisinde reklam vs. Bu uygulama, telefonunuzu çok kolay ve akıcı GUI
ile Android telefonunuzda TV kanallarını izleyebileceğiniz bir akıllı TV'ye dönüştürebilir. Artıları: Kişiselleştirme Eksileri Temel Özellikler Son Dakika Haber Kanalları | 275+ yerel kanal | Favori istasyonları ayarlamanızı sağlar | İsteğe bağlı haber bölümleri ve geçmiş haber yayınları Uygulamayı indirin Ayrıca okuyun: Rüyada çok yumurta görmek ne
anlama gelir? animasyon programları. Pluto TV. En iyi Android TV uygulamasından istediğiniz zaman en önemli son dakika haberlerinin yerel kapsamını izleyin. SPB.TV Programı App spb tv programı ile dünya haberlerini, sporları, dizileri, filmleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz. Bu nedenle, bu makalede, telefonunuzun veya tabletinizin ekranında Google
Play Store Android TV uygulamasında bulunan bir dizi uygulamayı öneriyoruz. Tüm şifreli kanallar için canlı TV programını indirin Şifrelenmiş programları izlemenize izin veren bazı programlar vardır ve bu programlar şunları içerir: Şifreli kanallar için Android TV programı Kullanımı kolay ve bu türdeki diğer uygulamalara kıyasla küçük boyutu ile
karakterize edilen harika bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu ve tüm Arapça ve Fransızca kanallarını içerdiği için BON Spor BN Movies eğlence kanallarını içerdiği için aktivasyon kodları içermez ve buna ihtiyaç duymaz. USTVNow Bir Android uygulaması değil, bir web tarayıcı hizmeti. daha fazla Squid Game Filtresi Instagram’da Nasıl Kullanılır? Bu,
hareket halindeyken canlı veya isteğe bağlı yayınları ayarlamayı çok kolaylaştırır. Ayrıca, bu program şifreli kanallar veya açık kanallar gibi tüm sınıflandırma veya türdeki televizyon veya uydu kanallarını izlemeye adanmış en popüler programlardan biridir. Ama tabii ki bedava olmayacaktı. Son günlerin en çok konuşulan dizisi Squid Game’i sen de
izlendin mi? görüntüler, özellikleri önceki programlara benzer. 2.Ayarlar penceresindeki "Güvenlik" bölümüne giriş yapın. En iyi kanalları dahil et Plüton TV CNN ve NBC Haberler  وFox Sports MLS ve daha fazlası. Şu anda hizmet yalnızca Birleşik Krallık'ta mevcut ancak ekip, ağı ABD, Kanada ve diğer ülkelere genişletmek için çalışıyor. Kullanımı kolaydır
ve favori haber istasyonlarınız için favoriler belirlemenizi sağlar. herhangi bir kanala tıklayın, kanalın canlı yayını doğrudan telefon ekranından başlayacaktır. Uygulamayı kullanarak canlı yerel haber yayınlarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Yassin TV uygulaması en önemli uluslararası futbol maçlarını, yarı lig ve final maçlarını yayınlayan spor kanallarını
doğrudan, an be an, ses ve görüntü yayınında gecikme olmadan ve kesintisiz olarak takip etmenizi sağlar. Aumale IPTV Aumale Iptv adlı bilgisayarda bir TV programı. Bu uygulama veya program, açık ve şifreli kanalları izlemeye adanmış en iyi uygulamalardan biri olarak nitelendiriliyor ve üzerinde gösterilen programlar yüksek kalitede sunuluyor.
Uygulama tamamen ücretsizdir.Tek yapmanız gereken mağazadan indirip çalıştırmak ve ardından Arapça'ya basarak doğrudan izlenebilen tüm Arap kanallarını indirmektir.Ayrıca farklı Arap ülkelerinden birçok kanal göreceksiniz. En son filmleri, son dakika haberlerini, canlı sporları ve hemen hemen her şeyi yayınlayın. Uygulamayı indirin Android TV
programı Ola IPTV Android TV Uygulaması Bu uygulama veya program o kadar efsanedir ki, profesyonel bir uygulama olarak derecelendirilmiştir ve bu yazılımın geliştiricileri tarafından sağlanacak emek, çalışma ve hazırlık payını almıştır. Bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda, tabletlerinizde veya TV ekranlarınızda kullanabilirsiniz, bu nedenle piyasadaki
en iyi Android TV uygulamalarından biridir. Aslında, uygulama bir üyeliğin parçasıdır beIN Connect Ücretli olarak, Android TV uygulaması hakkında resmi web sitesi aracılığıyla aylık veya yıllık abonelik alabilirsiniz.
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