O Planet Kart no visual de seu gosto!
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O “new” Planet Kart, “homologado CIK/FIA” 2010, traz muitas novidades em sua nova
programação, que o deixam mais interativo e com melhor navegação.
Mas apenas isso não bastava e, em respeito a você sempre plugado conosoco, conseguimos
criar vários estilos de cores e fundos, para que você possa acompanhar tudo o que acontece
no Mundo do Kart com o visual que mais lhe agrada.
Tudo isso com um simples clique na aba “Estilo PK” do menu superior e escolhendo o visual
que mais se “encaixa” em seu gosto pessoal.
Tradicionalmente o Planet Kart adota as cores amarelo e preto, que permanece a cromia de
abertura de nosso web-site. Porém você poderá optar pelas cromias azul, laranja, vermelho e
duas versões distintas de preto.
São seis “versões” de cores no Planet Kart para você escolher!
Para cada uma delas criamos uma arte de fundo diferenciada, que mostra alguns detalhes
entre os vários módulos que agora compõem o corpo do web-site. Assim, você poderá escolher
a “roupa” mais ao seu gosto para sua navegação pelo Planet Kart, com fundo, ou sem fundo e
na cor de sua preferência.
Dessa forma são doze opções diferentes de estilos para você escolher!
Não é o máximo?
Claro, a curiosidade sobre a imagem completa é sempre grande. Se você já utiliza o melhor
navegador de internet disponível no mercado, o Mozila Firefox – que recomendamos –, ou
ainda os navegadores Netscape e Flock, é só clicar com o botão direito do mouse sobre a
imagem de fundo e selecione a opção “Exibir Imagem de Fundo”. Pronto, vai estar em “full
sreen” em sua tela para ser apreciada, copiada e até usada com fundo de tela de seu
computador.
Aproveite, porque Este é o Mundo do Kart. Este é o Planet Kart!
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