Comunicado de Imprensa

Mais música e ficção na TVCABO
 Operador incrementa a sua oferta com três novos canais: SyFy, FOX Movies e Hip Hop
TV
Luanda, 15 de Julho de 2011 – A TVCABO, operador pioneiro em Angola na distribuição
simultânea de televisão e de Internet por cabo, acaba de acrescentar à sua oferta três novos
canais – FOX Movies, SyFy e o Hip Hop TV –, reforçando fortemente a sua posição como
operador com a mais ampla gama de conteúdos televisivos.

Disponível apenas no pacote PREMIUM da ZAP, o SyFy é um canal da Universal Networks
International, especializado em séries e filmes de ficção científica, fantástico e paranormal. Com
este canal, os assinantes TVCABO podem assistir a inúmeras séries de referência como ALIAS,
Doctor Who, Destination Truth, Andrómeda Haven e Os Protegidos, entre muitas outras.

O FOX Movies oferece uma ampla variedade de géneros que vão do drama à comédia, à ficção
científica, thriller e terror, com a promessa de apresentar horas de entretenimento para toda a
família reflectindo a qualidade associada aos canais FOX. Este canal está disponível nos pacotes
MAX e PREMIUM da ZAP.

Num registo diferente, o Hip Hop TV é um canal musical italiano dedicado ao hip hop, rap e
rhythm & blues e aos seus protagonistas, italianos e internacionais, e está igualmente disponível
nos pacotes MAX e PREMIUM da ZAP.

Os assinantes da TVCABO em Angola passam agora a contar com três canais adicionais de
transmissão contínua, na já vasta grelha deste operador.

Sobre a TVCABO
A TVCABO, detida em partes iguais pela Angola Telecom e Grupo Visabeira é o operador pioneiro em Angola
na distribuição simultânea de televisão e de internet por cabo, tendo alargado recentemente a sua operação,
para além de Luanda, a Benguela e ao Lobito. Desde o início da sua actividade, a TVCABO realizou já um
investimento global superior a USD 50 milhões.
Para mais informações, ou para aderir ao pacote ZAP, da TVCABO, por favor contactar:

222 680 000 | tvcabo@tvcabo.co.ao

