
Windows 8.1 - kom godt i gang
Hent bøger PDF

Jens Koldbæk

Windows 8.1 - kom godt i gang Jens Koldbæk Hent PDF Forlaget skriver: Windows 8 er formentlig den mest
velfungerende og visuelt flotte version af Windows nogensinde. Med opdateringen Windows 8.1 får du alt det

bedste fra de tidligere Windows styresystemer - med genintroduktionen af startknappen, hastigheden fra
Windows 8 og en videreudviklet brugergrænseflade. 

Windows 8.1 fungerer med dets intuitive og flotte design både til din PC og tablet-computer.

Hæftet er skrevet som Visuel Guide. Det vil sige, at det er opbygget som en kogebog, med én enkelt
letforståelig guide på hver side. Bliver du pludselig i tvivl om, hvordan du bruger en specifik funktion på din

Computer, kan hæftet derfor også bruges som et overskueligt opslagsværk. 

Med hæftet Windows 8.1 - kom godt i gang i hånden kommer du bedst muligt i gang med fremtidens
styresystem, Windows 8.1.
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