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Få mere ud af iPhone – iOS 12 Mette Bove-Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Mulighederne med en iPhone
er så mange, at de fleste ikke en gang kommer i nærheden af at få det optimale ud af telefonen. Og det er en
skam, for du skal nemlig bare vide hvordan. Med denne titel lærer du alt fra, hvordan din iPhone betjenes, til
hvordan du får mest ud af funktionerne i de forskellige apps. Kom godt fra start med mails, musik, fotos,

synkronisering, backup og sikkerhed. Du vil blive meget klogere på hvordan telefonen fungerer, og hvordan
du får glæde af skjulte genveje og funktioner i de mange indbyggede apps. Lær om oversete smarte

funktioner, du kan have glæde af under telefonopkald, når du sms'er, og når du forsøger at navigere i din
mailindbakke på telefonen. Vi tager udgangspunkt i det nye styresystem iOS 12, som byder på spændende

fornyelser, bl.a. Group FaceTime og mange nye besked-effekter.
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