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Tải cctalk cho android

TalkTV là một mạng xã hội cho phép người dùng phát trực tiếp mọi lúc mọi nơi trực tiếp đến điện thoại thông minh của họ. Nếu bạn là một người đam mê âm nhạc, bạn muốn thể hiện giọng nói tốt của bạn. Hoặc một Mobile Alliance Gamer, PUBG, Minecraft, và có một sở thích trò chơi với bạn bè trực tuyến, thể hiện kỹ
năng của mình cho hàng ngàn người xem. Sau đó, ứng dụng TalkTV là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Và nó cũng hỗ trợ các tính năng tương tự trên nền tảng Windows. Ra mắt cách đây không lâu, nhưng nhanh chóng trở thành một hiện tượng đối với người dùng di động khi ứng dụng talkTV nhanh chóng tăng
trưởng khủng khiếp trong các lượt tải xuống trên các cửa hàng ứng dụng trực tuyến hàng đầu. Vậy tại sao TalkTV lại phổ biến với người dùng như vậy? Laissez-Symplepc.com khám phá ngày hôm nay. Những tính năng cơ bản Đến với TalkTV, bạn sẽ có cơ hội trở thành thần tượng của những người trẻ với những tài
năng mà bạn nghĩ đến trinh tiết. Tự do thể hiện cá tính của mình trên các sự kiện trực tiếp. Live Stream Online mọi lúc TalkTV cho phép người dùng phát trực tiếp mọi lúc trên điện thoại của họ. Chỉ cần kết nối với mạng, bạn có thể mang cả thế giới đến với mọi người. Ghi lại khoảnh khắc của một trận đấu bóng đá, một
sự kiện quan trọng mà bạn tham gia. Hoặc chỉ cần ngồi lại và hát một số bài hát để giải trí. Tất cả điều này dễ dàng với TalkTV. Ứng dụng này cho phép video của bạn tiếp cận nhiều người dùng khác. Nhanh chóng chia sẻ và hỗ trợ. Cơ hội trở thành thần tượng tuổi trẻ sẽ không còn quá xa vời với bạn. Số lượng người
dùng TalkTV là hơn một triệu tài khoản. Do đó, những người hâm mộ cuồng tín của bạn sẽ nhanh chóng phát triển ngoài sức tưởng tượng. Xem và theo dõi những người nổi tiếng đến với ứng dụng TalkTV, bạn có thể tìm kiếm các kênh người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ. Theo dõi để theo dõi hoạt động của họ và
được thông báo khi họ phát trực tiếp. Đừng bỏ lỡ nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của thần tượng của bạn. Ngoài ra, các đề xuất của các kênh mà nhiều người quan tâm, các kênh mới cũng được cập nhật liên tục cho bạn. Có lẽ bạn sẽ thấy kiến thức của bạn trên TalkTV? Tham gia cộng đồng Esport Đối với những ai đam
mê game di động, TalkTV cũng là một ứng dụng bạn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đây cũng là cơ hội để bạn thưởng thức các sự kiện trực tiếp từ những người chơi nổi tiếng trong làng trò chơi trên thế giới. Kỹ năng cá nhân, phá vỡ ma thuật là một cái gì đó bạn có thể học hỏi từ họ. Ngoài ra, nếu bạn tự tin với tài năng
chơi game của mình. Đừng ngần ngại phát sóng trực tiếp để hiển thị bạn bè của bạn kỹ năng của bạn. Ứng dụng giải trí trực tuyến TalkTV cũng cung cấp cho người dùng video trực tuyến trực tiếp về các sự kiện hấp dẫn, các chương trình thể thao diễn ra trên toàn thế giới. Mong được nó những khám phá mới cho
người dùng. Đáp ứng nhu cầu giải trí hàng ngày của mọi người. Các bước để live talkTV Trên điện thoại Không phải ai cũng biết cách phát sóng trực tiếp với trải nghiệm đầu tiên. Vì vậy, đọc phần này có thêm kiến thức về việc sử dụng TalkTV. Mở biểu tượng TalkTV Click vào red Live (nằm ở giữa màn hình điện thoại)
Nhập tên phòng và tải ảnh lên phòng trực tiếp chặt đầu Chọn Bắt đầu trực tiếp Trong quá trình phát trực tiếp, bạn cũng có thể gửi nhận xét cho mọi người và theo dõi số người xem. Khi bạn muốn dừng Phát trực tiếp, hãy bấm vào biểu tượng X ở góc phải và chọn OK. Chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ Cung cấp
cho bạn bè của bạn tốc độ phát trực tiếp được cải thiện và giao diện thân thiện với người dùng. Đây là những tính năng đã có trong phiên bản mới. Bạn đã bao giờ khám phá nó? TalkTV Review là một mạng xã hội trực tiếp rất hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi. Tại đây bạn có thể tìm kiếm và khám phá nhiều điều
thú vị. Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của mọi người một cách thuận tiện nhất. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ các hot girl và thần tượng của họ trên TalkTV. Tải xuống talktv phiên bản mới nhất Để có thể tải xuống ứng dụng TalkTV là phiên bản mới nhất, hãy hỗ trợ cho các nền tảng máy tính Android, iOS và
Windows. Vui lòng Symplepc.com hoặc tải xuống liên kết bên dưới để nhanh chóng tải xuống máy tính của bạn một cách an toàn nhất. Tải xuống TalkTV For Android Phone DOWNLOAD FOR ANDROID Download TalkTV For iPhone Phones/iPad DOWNLOAD FOR IPHONE/IPAD Download TalkTV For Windows PC (7,
Tải về TalkTV Đối với Điện thoại Android 8, 10) MIỄN PHÍ CHO BẢN QUYỀN MÁY TÍNH: Đánh giá miễn phí: 4★ - 1020 Phiếu giảm giá hỗ trợ: Tải xuống trên thiết bị di động Tải xuống: 3.703 Lượt tải xuống Phiên bản trên các nền tảng khác Liên quan đến Ứng dụng và Xem thêm Trò chuyện, Gọi video, nhắn tin CCtalk
hoặc hiện được đổi tên thành TalkTV, là phần mềm giúp người dùng, đặc biệt là giới trẻ có thể dễ dàng xem các sự kiện trực tiếp, phát trực tiếp video, xem biểu diễn trực tiếp ... CCtalk đã được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây, tạo ra một làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ phát trực tiếp tại Việt
Nam. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về phần mềm CCtalk này trong bài viết này. Sự ra đời của CCtalk hoặc TalkTV là phần mềm được sử dụng trên điện thoại và máy tính. Nó được quản lý bởi VNG Corporation tại Việt Nam. Đây là phần mềm mà các bạn trẻ yêu thích hiện nay, bởi khi sử dụng CCtalk người dùng có thể
dễ dàng nhìn trực tiếp, tương tác với những thần tượng mình yêu thích. Link download CCtalk - TalkTV to download TalkTV 4.2.4.0 Download TalkTV For Android Download TalkTV Download CCtalk Features - TalkTV - Là một phần mềm hoàn toàn miễn phí. Người dùng có thể tải về và sử dụng thoải mái. Có thể sử
dụng trên điện thoại Android, iPhone, máy tính Windows 32bit, 64bit. CCtalk có giao diện đẹp, dễ nhìn, màu sắc hài hòa. Các được sắp xếp hợp lý, được chăm sóc. - Công suất nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Không cần máy cao cấp mới để chạy và gần như có thể hoạt động trên hầu hết các máy hiện nay như Samsung, Oppo,
HTC, iPhone, iPad, Tablet... - Tốc độ xử lý nhanh, mỗi khi bạn nhấp vào trò chuyện hoặc trò chuyện Yêu cầu ngay lập tức được truyền đi, không chậm trễ như một số phần mềm tương tự khác. Có một số lượng lớn những người sử dụng nó thường xuyên, nó tương tự như mạng xã hội facebook, luôn có những người
trực tuyến, sử dụng nó. Là phần mềm dễ sử dụng, rất đơn giản, không đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao. Quá trình cài đặt hoàn tất và có thể được sử dụng ngay lập tức. - Cập nhật liên tục. Mang lại sự an toàn, bảo mật cao. Bản cập nhật thường xuyên này giúp khắc phục lỗ hổng, lỗi và xây dựng sự tự tin và bảo mật
của người dùng. Sử dụng nó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, miễn là bạn có Internet. Cung cấp hàng trăm thần tượng xinh đẹp, tài năng luôn là giải trí trực tuyến mỗi ngày. Bạn được tự do lựa chọn thần tượng mình muốn có các tính năng - giao lưu, kết bạn, thảo luận âm thanh trực tiếp - Video với mọi người trên toàn
thế giới một cách dễ dàng. Xem các trò chơi phát trực tiếp như League of Legends LoL, Coalition, Empire, CSM 3Q, CSM Cf... hoặc video nhạc sống với các thần tượng yêu thích của bạn. Đó có thể là thần tượng ca hát, nhảy múa, nhảy múa, nấu ăn, trang điểm... - Tương tác trực tiếp với thần tượng như mèo hay kết
nối với micro để giao tiếp, hát với thần tượng. Hệ thống quà tặng giúp bạn gửi tặng thần tượng những món quà ý nghĩa như hoa hồng, xe máy, kem, kẹo mút... - CCtalk hay còn gọi là CSM Talk còn giúp bạn tạo ra phòng chat của riêng mình. Đây là tính năng được nhiều người sử dụng, bởi nó rất tiện lợi trong quá trình
chơi game cùng nhau hoặc tổ chức sinh nhật vì hệ thống trò chuyện thoại ổn định. Ghi âm giọng nói trong các kênh trò chuyện riêng tư hoặc phòng nóng. Nó rất thú vị mỗi khi thần tượng hoặc ai đó thực hiện mà bạn có thể ghi lại và xem sau này, cũng được coi là một kỷ niệm mà bạn tổ chức. Bạn không chỉ có thể xem
sự kiện trực tiếp hoặc sự kiện trực tiếp như OBS Studio mà bạn còn có thể phát trực tiếp trên CCtalk một cách dễ dàng. Giúp thông tin của bạn lan truyền nhanh chóng và tiếp cận nhiều người hơn. Bởi vì mỗi khi video của bạn được chia sẻ ở đây, sẽ có hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người xem trực tiếp. Một vài
lưu ý với CCtalk - TalkTV hiện tại - Bởi vì bạn đang chuyển đổi dữ liệu TalkTV sang 360 Live, bạn chỉ có thể kết nối với ứng dụng Talktv thông qua Android, iOS, phiên bản web. Vì vậy, bạn cài đặt TalkTV trên điện thoại của bạn. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android, hãy truy cập PLAY App Store và tải xuống cài
đặt. Nếu bạn sử dụng iPhone, bạn truy cập AppStore và tải xuống cài đặt hoặc tải xuống Clickngon.com - Tất cả các thần tượng của TalkTV đã chuyển sang ứng dụng 360 Live, để phiên bản hiện tại của CCtalk chỉ phát sóng trò chơi. Nếu bạn muốn xem các thần tượng biểu diễn, vui lòng tải xuống và sử dụng 360 Live.
Trang chủ Tải Chat-Email-MXH Tải về TalkTV/ccTalk - Mạng chat video xã hội lớn nhất Việt Nam CcTalk hay phần mềm talkTV là hệ thống phát video trực tuyến mạng xã hội tốt nhất Việt Nam. Tại đây, bạn có thể giao tiếp với bạn bè bằng cách nói chuyện trực tiếp qua video hoặc âm thanh một cách rõ ràng và chất
lượng. Với bản tải xuống ccTalk mới nhất, bạn sẽ có thể thảo luận về nhóm giọng hát, nói chuyện rất nhiều người, xem và chơi các trò chơi phát trực tiếp, ca hát, liveshow, kể chuyện... Nó miễn phí. Các tính năng chính của phần mềm trò chuyện thoại ccTalkQuay và video trực tuyến như âm nhạc, trò chơi, liveshow,
clip ngắn. Các công cụ khác nhau của giao tiếp nhóm: trò chuyện với các nhân vật, hình ảnh, giọng nói, video. Tạo phòng, bàn bạc theo nhóm nhiều thành viên Chức năng hát karaoke, ghi âm trực tuyến. Ngoài phiên bản máy tính của trang web, người dùng cũng có thể sử dụng ứng dụng ccTalk cho điện thoại Android,
iOS để có thể nhanh chóng truy cập TalkTV để kết nối với bạn bè. Với đội ngũ streamer đa dạng, bạn có thể truy cập TalkTV và thưởng thức giọng nói nhẹ nhàng của hàng ngàn bạn trẻ, hoặc các trò chơi phát trực tiếp thú vị. Phiên bản máy tính để bàn của ccTalk 4.2.4.0 của TalkTV đã được cập nhật các tính năng mới
nhất giúp bạn phát trực tiếp các luồng tương tự như facebook và zalo với tốc độ nhanh hơn. Bạn cũng có thể tải xuống ccTalk 4.2.4.0 mới nhất miễn phí trên Google Play và AppStore. Tiền thân của ccTalk là CSM Talk được phát triển bởi VNG, từ lâu đã được giới trẻ ưa chuộng vì sự nhỏ gọn và tiện lợi, đặc biệt là đối
với cộng đồng người Việt của chúng tôi. Sau thần tượng, việc thành lập các nhóm tập trung sẽ giúp chúng ta giao tiếp với những người như những người khác để phát triển. TalkTV - Mạng lưới phát trực tiếp và trò chuyện thoại lớn nhất Việt Nam đến với TalkTV, bạn không chỉ có thể xem video trực tuyến của người
khác mà còn thể hiện kỹ năng hát và nói chuyện của bạn, hoặc chỉ kết bạn mới và trò chuyện với họ. Khi mọi người quá bận rộn và ngại giao tiếp, TalkTV được biết đến như một không gian mở để mọi người kết nối với nhau, nói chuyện với nhau. Khi bạn có một tài khoản trên ccTalk sẽ có thể tạo ra các loại phòng
phong phú để kết nối và trò chuyện với mọi người. Hiện tại có 3 nhóm phòng chính cho bạn: phòng truyền thống, phòng nhóm nhỏ và phòng video showbiz. Với phần mềm ccTalk còn được gọi là TalkTV, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Zing, Facebook, Zalo hoặc tạo tài khoản mới nếu muốn. Đây được xem là
không gian yêu thích của nhiều bạn trẻ để thể hiện tài năng của mình cũng như kết nối trực tiếp với những người bạn cùng sở thích. Bằng cách giao tiếp xã hội và trò chuyện với giọng nói và hình ảnh thực sự sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho những người tham gia. Không chỉ vậy, với các tính năng phát trực
tuyến video, xem các sự kiện trực tiếp từ các thành viên khác sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn hơn. Với những lợi ích như thời gian linh hoạt, tốc độ mạng nhanh, kết nối rộng và Mạng xã hội ccTalk đang phát triển tại Việt Nam.ccTalk sẽ mang đến cho người dùng hiệu ứng lung linh cho phòng video nhiều màu
sắc hơn, bên cạnh những tính năng tương tác đơn giản và ý nghĩa sẽ tăng tính kết nối giữa mọi người trong phòng. Ngoài ra, bạn còn có thêm các tính năng hiệu ứng âm thanh như echo, tone... sẽ giúp Người dễ thương nhất của anh. Cách cài đặt TalkTV bằng ứng dụng máy tính để bàn ccTalk Bước 1: Tải xuống
phiên bản mới nhất của TalkTV Bước 2: Chạy tệp cài đặt TalkTV_Setup.exe, Chạm vào Đi đến để tiếp tục Bước 3: Thay đổi thư mục cài đặt hoặc nhấn Tiếp để cài đặt mặc định bước 4: Nhấn Go To Go To Go: Bước 5: Chọn hoặc chọn Tạo biểu tượng ứng dụng và đặt nó ra khỏi màn hình và chạy chương trình khi
Windows khởi động. Click Vào Đi để tiếp tục 6: Chạm vào Cài đặt để bắt đầu cài đặt TalkTV trên máy tính của bạnVới 7: Mất vài giây và quá trình này sẽ được thực hiện, nhấn Finish để lại ccTalk miễn phíVới việc tải xuống và cài đặt ccTalk hoặc TalkTV mới nhất, bạn sẽ được tham gia vào cộng đồng trò chuyện video
mạng xã hội lớn nhất Việt Nam. Với nhiều thể loại như phòng chat nhóm, thần tượng, phòng streaming. sẽ mang lại không gian kết nối và sáng tạo không giới hạn cho bạn. Liên kết tải xuống ccTalk mới nhất Nhấp vào nút Tải xuống
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