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A 1 de Fevereiro a ZON reforça grelha de canais analógicos no pacote Clássico

Panda Biggs e FOX no Clássico da ZON
A ZON continua a apostar numa oferta de canais cada vez mais diversificada aos seus Clientes.
O novo canal infanto-juvenil Panda Biggs e a FOX, um canal de entretenimento assumidamente
generalista, vão passar a integrar, a partir a 1 de Fevereiro, a nova grelha de canais analógicos do
pacote Clássico da ZON. Adicionalmente, o canal Panda Biggs estará também disponível na
grelha de canais analógicos do pacote Selecção.
Para identificarem a frequência destes novos canais, os Clientes ZON sem ZON BOX ou power box
deverão sintonizar a frequência correspondente à sua área de residência, a saber:

Na mesma altura, a operadora procede a algumas alterações na grelha de canais analógicos, com
impacto apenas nas televisões que não estão ligadas a uma ZON BOX ou power box. Assim, os
canais Cartoon,TCM, MCM TOP,TVEI, Sky News e TV5 Monde passam a estar disponíveis apenas
na grelha digital, sendo necessário a sintonia através de um equipamento digital.
Estas alterações têm por objectivo permitir a entrada de novos canais de televisão e continuar a
apostar numa oferta cada vez mais diversificada .
Sobre o Panda Biggs
Lançado a 1 de Dezembro de 2009, o Panda Biggs ocupa a posição 43, em todos os pacotes
digitais, de Cabo e Satélite, comercializados pela ZON TV Cabo, sendo especialmente vocacionado
para o público pré-adolescente (entre os 8 e os 14 anos). A partir de 1 de Fevereiro será integrado
nos pacotes Clássico e Selecção da ZON, ficando disponível para todos os Clientes da operadora.
As séries de animação e de “live-action”, a par de uma forte componente de produção própria, são a
base da programação do canal. Séries de reconhecimento internacional como “Blue Dragon”,
“Digimon Tamers”, “Doreimi”, “Sakura” e “O Mundo de Patty” estão actualmente em exibição.
Sobre a FOX
É um canal de entretenimento generalista concebido para um público early adopter, urbano e
exigente que procura algo de novo e ousado, oferecendo a melhores séries internacionais de ficção
do momento, como “House”, “Dexter”, “Os Simpson”, “Perdidos”, “Lie To Mie”, entre outras. Lançada
a 19 de Maio de 2005, a FOX ocupa a posição 64 em todos os pacotes digitais, de Cabo e Satélite
comercializados pela ZON TVCabo. A partir de 1 de Fevereiro a FOX integrará a grelha de canais
analógicos do pacote Clássico da ZON.

