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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?

Learn to Speak Hindi - Language Exchange Community

redressal (noun) now chiefly Indian English. = redress (noun) Example: ... 108 varieties of Indian English,
Dharma Kumar, India Seminar, 2001 (Volume 500).

Lär Hindi | EuroTalk

Talk Now CD-ROM language course for Windows and Mac available in 100 languages! We offer
materials in over 100 languages and ship anywhere in the world.

talk now english eurotalk - Search and Download

Google has announced Hindi language update on Google Assistant for Google Home smart speakers for
users in India.
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TALK NOW HINDI
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