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BESKRIVNING

Instant USB - 2-i-1-paketTalk Now! & Talk MoreLär dig språk var du än är med EuroTalk Instantdu får
bästa tänkbara start för att lära dig ett nytt språk. Oavsett om du är nybörjare eller har vissa förkunskaper
är detta en fantastisk interaktiv (och beroendeframkallande) metod att lära sig språk på.På den medföljande
USB-enheten hittar du Talk Now, världens mest bästsäljande serie av språkinlärningsprogram för
nybörjare och Talk More, som hjälper dig att bemästra en av de största utmaningarna när det gäller att lära
sig ett främmande språk, nämligen att våga prata. Du får även en Talk Now!-nedladdning för surfplattor*
för fortsatt språkinlärning även när du är på språng. Perfekt för såväl resenärer som semesterfirare,
affärsfolk, skolelever, studenter och familjer.Du får följande specialfunktioner: Nitton ämnenfrån de
första orden och hälsningar till nödsituationer, fritid och affärer. Röstinspelningjämför ditt uttal med
infödda talares. Memoryspelutöka ditt grundläggande ordförråd. Automatisk lokaliseringvälj önskat
undervisningsspråk. Ingen installationdina resultat sparas på USB-enheten.SYSTEMKRAV: Windows
Vista [SP2] eller Windows 7 eller senare. Mac OS X 10.6 eller senare. Minsta skärmupplösning 1024 x
600 pixlar. Helt Netbook-kompatibel. Mikrofon rekommenderas.*Talk Now!-appen för surfplatta kräver
iPad mediOS 6.1 eller senare alternativt Android-surfplatta med4.0 eller senare.[Minsta skärmupplösning
800 x 600]
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Instant Usb Wholesale, Usb Suppliers - Alibaba

Amazon.com : Polaroid Snap Instant Digital Camera ... micro USB charger and ZINK adhesive paper
equate to two things: amazing portability and endless creativity!

Lär Turkiska | EuroTalk

339,00 kr Tangentbord, USB, 104 tangenter, business black, turkiska. Snabb leverans

USB-minne på Turkiska - Svenska-Turkiska Ordbok - Glosbe

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom turkiska Vi har ett brett sortiment av böcker,
garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och ...
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INSTANT USB TURKISKA

https://www.bo-fi.club/?p=INSTANT%20USB%20TURKISKA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=INSTANT%20USB%20TURKISKA&ln=se
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