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Få mere ud af din iPhone, iOS 9 Daniel Riegels Hent PDF En iPhone er et utrolig avanceret teknologiprodukt,
der rummer uanede mængder af finesser og muligheder, som de færreste får det fulde udbytte af. Og hvert år
kommer der nye funktioner til. Med dette hæfte sparer du tid og besvær i hverdagen. Du lærer alle de fikse
genveje at kende og får tips og tricks til, hvordan du kan bruge din telefon på en endnu smartere måde.

Hæftet er bygget op omkring enkeltstående illustrerede guides, som er lette at gå til for såvel begynderen som
den øvede bruger. Vi kommer hele vejen rundt og kigger både på din iPhones medfølgende apps og nye apps,

du kan hente i App Store.   Bogen tager udgangspunkt i det nye styresystem iOS 9. Opdateringen af
styresystemet byder på en masse finjusteringer, der gør systemet nemmere og hurtigere at arbejde med.

Opdateringen kan hentes gratis til alle nyere iPhones – læs hvordan du gør i hæftet.
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