
iPhone Tips & Tricks
Hent bøger PDF

Martin Wolsing
iPhone Tips & Tricks Martin Wolsing Hent PDF Vil du gerne have endnu mere ud af din iPhone? I denne bog
får du 100 brugbare iPhone-tips på dansk. Der er illustrationer til alle tips, og alle tips er skrevet så de er
nemme at følge. De 100 tips er udvalgt af redaktøren fra Danmarks ældste iPhone-side og dækker bredt: -

Opladning & Batteri - Telefon & Beskeder - Safari - Mail - Foto & Kamera - Musik - Generel problemløsning
... og meget mere Alle tips er ajourført til iOS 9. God fornøjelse. Bogen er skrevet af Martin Wolsing, der er
uddannet mikrobiolog og har været ansat som underviser og forsker på Københavns Universitet. I 2007
startede han sin egen virksomhed med formidling af iPhone-nyheder og tips og tricks. Martin har skrevet

flere tusinde iPhone-artikler og medvirket i diverse radio- og TV-programmer.
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