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La nova (i esperada) funció que per fi
afegirà Netflix

Netflix segueix canviant la seva interfície per facilitar la vida dels seus usuaris. En aquesta
ocasió, la plataforma de sèries i pel·lícules ha introduït l'opció de treure fàcilment el contingut que
queda a la fila de "seguir veient".
Aquesta nova funció permet que, aquell contingut que hem deixat a mitges però que no
volem acabar de veure, desaparegui.
L'opció "elimina de la fila", que ha estat molt aplaudida a les xarxes socials, ja està activa en
dispositius Android mentre per als usuaris d'iOS hauran d'esperar fins al proper dilluns,
29 de juny.

Gente les traigo una excelente noticia, Netflix ya puso la nueva función de "quitar de la fila" para
esas series o películas que les aparecía en seguir viendo!! De momento solo está para Android,
si tienen iOS deberán esperar hasta el 29 de junio. RT para salvar una vida!!
pic.twitter.com/Eue8u7MOGJ (https://t.co/Eue8u7MOGJ)
? Pochoclos Locos (@PochoclosL) June 25, 2020
(https://twitter.com/PochoclosL/status/1276263185255931905?ref_src=twsrc%5Etfw)

por fin pusieron ?quitar de la fila? en netflix xq me desesperaba tener ahí series inconclusas
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? dani ELA (@louiswhistle) June 25, 2020
(https://twitter.com/louiswhistle/status/1276270517184585728?ref_src=twsrc%5Etfw)

Por fin en Netflix se puede sacar una serie o película de seguir viendo más fácil
? Milena ? (@mile43219) June 26, 2020
(https://twitter.com/mile43219/status/1276406519911845888?ref_src=twsrc%5Etfw)

A banda d'aquesta funció, us recordem que Netflix també compta amb funcions per facilitarnos la cerca, com els Netflix codes, dreceres -conegudes com a "codis secrets" - per
localitzar més de pressa allò que volem. Si feu servir Netflix i voleu utilitzar aquestes
categories ocultes, l'únic que heu de fer és escriure en el vostre navegador
"http://www.netflix.com/browse/genre/XXX" i substituir "XXX" pel codi numèric de la secció a la
qual vulgueu accedir. A continuació us copiem alguns d'aquests codis, si en voleu veure més, els
podeu trobar aquí.
- Comèdia d'anime: 9302
- Drames d'anime: 452
- Pel·lícules sobre futbol: 12803
- Comedies esportives: 5286
- Pel·lícules educatives: 10659
- Thrillers psicològics: 5505
- Disney: 67673
- Comèdies adolescents: 3519
- Drames adolescents: 9299
- Programes de TV juvenils: 60951
- Documentals sobre música: 90361
- Concerts de pop i rock: 3278
- Aventures de ciència-ficció: 6926
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