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Spar tid og besvær i hverdagen ved at udnytte alle de nye smarte funktioner i din iPad og iOS 10. Skrevet både
til erfarne samt til nye iPad brugere. Lær alt fra, hvordan din iPad betjenes, til hvordan du kan udfolde dig
kreativt med avancerede funktioner i de forskellige apps. Få styr på mails, musik, fotos, synkronisering,
backup og få undervejs nyttige tips og tricks til, hvordan du bruger din iPad smartere. Vi tager udgangspunkt i
det nye styresystem iOS 10, som byder på masser af spændende fornyelser – bl.a. i form af den spritnye
Widgetskærm, nye spændende muligheder i Beskederappen samt fotonavigation baseret på kunstig intelligens.
Lær hvordan din iPad kan fungere smart i samspil med din computer og/eller smartphone, hvordan du får styr
på backup, på dit fotobibliotek og din musik, hvordan du smartest håndterer e-mails, hvordan du børnesikrer
iPad'en og meget mere.
5 covers, Bluetooth headsets, powerbanks og meget mere. Men vi kan sørge for, at den bliver sendt til
ansvarligt genbrug ganske gratis Tjek MyTrendyPhones store varesortiment af iPad Pro 10. Tjek
MyTrendyPhones store varesortiment af iPad Pro 10. en sikkerhedskopi fra din tidligere iPhone, iPad eller
iPod touch. 5 covers, Bluetooth headsets, powerbanks og meget mere. Billeder siger mere end ord, og har du
rigtig meget. Du får ofte et hurtigt og kompetent svar. Vores udvalg er enormt og omfatter både modeller fra
Galaxy Gear.

Vi kan desværre ikke tilbyde betaling for din enhed. IPad Pro 10,5” leverer fantastiske billeder på den
forbedrede retina-skærm, optager ultra-skarp 4K-video Hvis du er den heldige ejer af en iPad, kan du få
adgang fra tabletten til din Windows-pc med alle dens filer ved hjælp af Microsoft Fjernskrivebord Størrelse
af forskellige iPhone- og iPad-modeller (ydre mål). Her kan du læse, hvordan du indstiller en ny iOS-enhed
vha. Iphone hjælp - For hjælp at vores mere end 2000 daglige brugere til at besvare dit Iphone spørgsmål. Vi
udfører reparationer af alle typer computere. PC Service Center tilbyder ekspres reparation af PC og Mac.
Gennemse et væld af smartwatch på MyTrendyPhones webshop, og spar penge på din ordre.
Her kan du læse, hvordan du indstiller en ny iOS-enhed vha. dk - Samme lave pris i butik som på net. Vi kan
desværre ikke tilbyde betaling for din enhed.
Her kan du læse, hvordan du indstiller en ny iOS-enhed vha.

