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BESKRIVNING

Talk Now! - Viktiga ord och fraser för nybörjareTalk Now! är världens mest bästsäljande programserie för
språkinlärning tack vare att den ger resultat så snabbt. Denna nyskapande och underhållande
inlärningsmetod har över tjugo miljoner användare och ger dig det viktiga ordförråd som krävs och stöd
som behövs för att du ska komma ihåg det du lär dig. Perfekt för såväl resenärer som semesterfirare,
affärsfolk, studenter och familjer.Innehåller följande specialfunktioner: Röstinspelning - jämför ditt uttal
med infödda talares. Fyra quiznivåer - testa vad du har lärt dig, samla poäng och följ dina framsteg.
Intelligent programvara - minns vilka ord du har problem med och inriktar sig på dina svaga punkter.
Automatisk lokalisering - välj önskat undervisningsspråk (finns fler än 120 stycken). Brett urval av ord -
från hälsningar och fraser till kroppens alla delar, siffror och shopping. Ordbok som kan skrivas ut - med
färgbilder.I förpackningen -1 Talk Now!-cd-rom1 Talk Now!-nedladdningskodSYSTEMKRAV: Windows
Vista [SP2] eller Windows 7 eller senare. Mac OS X 10.6 eller senare. Minsta skärmupplösning 1024 x
600 pixlar Mikrofon (rekommenderas)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Farida Nabourema (@Farida_N) | Twitter

Lernen Sie die Sprech-Grundlagen in Bemba auf sehr unterhaltsame und spielerische Weise. Interaktiv auf
einem PC oder Mac mit Talk Now! Bemba von EuroTalk.

Talk - Wikipedia

Cursus Bemba voor Beginners - Talk now leer Bemba (Chibemba) Basis cursus Bemba voor Beginners.
Snel Bemba leren! De Bemba-taal (Of Chibemba) wordt vooral in Zambia ...

Talk Now! Bemba - Für Anfänger - eurotalk.com

Get "We Don't Talk Anymore": http://smarturl.it/CharlieWDTA Voicenotes, the brand new album, out
now: https: ...
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TALK NOW BEMBA

https://www.bo-fi.club/?p=TALK%20NOW%20BEMBA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TALK%20NOW%20BEMBA&ln=se
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