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Masser af gode iPhone-tips på dansk i 2. udgave af "iPhone Tips & Tricks". Den indeholder 120 tips udvalgt
af redaktøren fra Danmarks ældste iPhone-hjemmeside. Der er illustrationer til alle tips, og alle tips er skrevet
så de er nemme at følge. Mere end 10 års erfaring kogt ned så alle kan være med. 1. udgave af bogen røg til
tops på bestsellerlisten i iBooks Store og 2. udgave er endnu bedre. Alle tips opdateret til iOS 11 og der er
kommet 20 ekstra tips og et helt nyt kapitel om Siri. Indeholder tips til: - Opladning & Batteri - Telefon &
Beskeder - Safari - Mail - Foto & Kamera - Musik - Siri - Generel problemløsning ... og meget mere Alle tips
er ajourført til iOS 11. God fornøjelse. Bogen er skrevet af Martin Wolsing der er uddannet mikrobiolog og
har været ansat som underviser og forsker på Københavns Universitet. Siden 2007 har Martin drevet en
hjemmeside om Apples produkter og skrevet flere tusinde iPhone-artikler, flere bøger og medvirket i diverse
radio- og TV-programmer.
Jeg har en Lumia, hvor jeg har betalt for wordfeud – 20 kr. dk har et stort udvalg af produkter til Apple, Mac,
iPhone og iPad og mange andre, til gode priser. Iphone hjælp - For hjælp at vores mere end 2000 daglige
brugere til at besvare dit Iphone spørgsmål. Ikke alene kan jeg søge på hashtags, når jeg savner inspiration til
et eller andet.
Se her hvordan du får liv i den igen. Vind i Wordfeud; også over snyd. Formålet med spillet er at danne ord
på spillepladen med de bogstaver du har til din rådighed. Mere information om Wordfeud. Hej. Se her
hvordan du får liv i den igen. Vi har Mini displayport, Thunderbolt, USB-C, HDMI. Lyt gratis til musik fra

Spotify på den nye udgave af musiktjeneste. Hej. Hej.
Vi har Mini displayport, Thunderbolt, USB-C, HDMI. Se her hvordan du får liv i den igen.

