
Mac-bogen - den komplette guide til OS X
Yosemite

Hent bøger PDF

Daniel Riegels

Mac-bogen - den komplette guide til OS X Yosemite Daniel Riegels Hent PDF Forlaget skriver: Mac er
navnet på Apples populære serie af personlige computere. Men en Mac er ikke bare en computer - den er et

livstilsobjekt, et legetøj, og for mange et uvurderligt arbejdsredskab.

I denne bog finder du alt det, du skal vide for at få det meste ud af din Mac og dens indbyggede programmer.
Vi gennemgår alt fra den grundlæggende betjening af brugerfladen til hvordan du kommer videre med

kreative og avancerede funktioner. Undervejs vil du finde masser af nyttige tips, der kan gøre livet lidt lettere
i det daglige arbejde med de forskellige programmer.

Bogen tager udgangspunkt i OS X Yosemite, som er det nyeste styre-
system til Mac-computeren. Med en af de største designfornyelser siden den første Macintosh-computer blev

lanceret i 1984, har brugerfladen i
Yosemite fået et helt nyt, smukt udseende samt masser af nye funktioner.

Bogen er skrevet som en visuel guide. Teksten er opbygget som en kogebog, med én simpel, illustreret
vejledning på hver side. Bogen kan derfor let fungere som et overskueligt opslagsværk.

Mac-bogen - Den komplette guide til OS X Yosemite dækker alle nyere Mac-computere: MacBook Air,
MacBook Pro, MacBook, Mac Mini, Mac Pro og iMac.
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