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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 Quechua - Learn on the Move. Beginners Plus Usb ... - amazon.com

The 2 seconds Tent wins the Industrial Design Excellence Awards (IDEA) for the innovation of instant
tent. ... Quechua has partnerships with groups such as ...

Instant Quechua (PC/Mac): Amazon.co.uk: Software

Instant USB Quechua. Idealisk för de som : Är nybörjare och bara kan några få ord på Quechua. Vill gå
vidare ifrån att kunna enstaka ord och även våga ...

Software for Learning Quechua

QUECHUA Tält 2 personer 2 SECONDS 2 XL FRESH&BLACK. Jämför produkten. Pris 949 kr.
QUECHUA Tält 2 SECONDS 3 FRESH&BLACK 3 personer vitt
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Instant USB Quechua
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