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Android-tablet - Den komplette guide Kristian Langborg-Hansen Hent PDF I dag er Android det mest
udbredte styresystem. Faktisk er Androidstyresystemet cirka fem gange mere udbredt end det

næstpopulæreste, iOS. Det er søgemaskinegiganten Google der står bag Android.

Denne bog er en komplet guide til din Android-tablet. Vi kommer hele vejen rundt og du lærer alt hvad du
har brug for. Vi viser dig endda ting du måske ikke vidste du kunne med din tablet, f.eks. at bruge den som en

e-bogslæser, et digitalt kontor, en GPS og endda en telefon ved hjælp af videoopkald.

Bogen fungerer både som en trin-for-trin- guide og et opslagsværk. Du bliver guidet i gennem alt fra du
tænder din tablet første gang, til hvordan du kommer på nettet, sender emails, henter apps, afspiller musik og

video, kommer på de sociale netværk og meget mere.

Vi går også i dybden med Googles fantastiske nye tjeneste Google Nu. Tjenesten er det nærmeste man kan
komme på en digital privatsekretær, som gør din hverdag meget lettere gennem rettidig og relevant

information.
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