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smartphones, Apples iPhone? Så er hæftet her lige noget for dig. Hæftet hjælper dig i gang med de
grundlæggende funktioner og hvordan du betjener din telefon. Din iPhone kan meget mere end de fleste tror.
Udover at være en telefon er den også en lommecomputer, som du kan bruge til at surfe på internettet og

tjekke mail, et kamera, et fotoalbum, et vækkeur og meget mere. Du lærer også hvordan du henter flere apps i
App Store – Apples app-butik – som indeholder over en million apps. Med apps kan din telefon endnu mere.
Vi hjælper dig til at kunne navigere, søge, købe og downloade apps. Bogen tager udgangspunkt i det nye

styresystem iOS 8. 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 – dette gennemgås også i

hæftet. Hæftet er baseret på uddrag fra bestselleren iPhone-bogen – Den komplette guide til iOS 8.

 

Er du ejer af en af verdens mest solgte og populære smartphones,
Apples iPhone? Så er hæftet her lige noget for dig. Hæftet hjælper
dig i gang med de grundlæggende funktioner og hvordan du betjener
din telefon. Din iPhone kan meget mere end de fleste tror. Udover at
være en telefon er den også en lommecomputer, som du kan bruge til
at surfe på internettet og tjekke mail, et kamera, et fotoalbum, et

vækkeur og meget mere. Du lærer også hvordan du henter flere apps
i App Store – Apples app-butik – som indeholder over en million
apps. Med apps kan din telefon endnu mere. Vi hjælper dig til at
kunne navigere, søge, købe og downloade apps. Bogen tager
udgangspunkt i det nye styresystem iOS 8. 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 – dette gennemgås også i hæftet. Hæftet



er baseret på uddrag fra bestselleren iPhone-bogen – Den komplette
guide til iOS 8.
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