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BESKRIVNING

Ultimate Set Börja prata ett nytt språk idag med EuroTalk Ultimate Set. Genom att ge snabba resultat har
denna prisbelönta interaktiva inlärningsmetod hittills valts av mer än fem miljoner användare. Den smarta
nya USB-enheten innehåller 5 program, plus en Talk Now!-nedladdning för surfplattor*. Börja på
nybörjarnivå och bygg steg för steg upp dina kunskaper och ditt självförtroende i språket. När du har
slutfört alla moment i Ultimate Set kommer du att kunna prata korrekt och övertygande i en rad olika
vardagssituationer. Talk Now! En introduktion till ett grundläggande ordförråd och användbara fraser för
nybörjare. Talk The Talk Ordförråd för att kunna konversera i realistiska vardagssituationerperfekt när du
träffar vänner och kollegor. Talk More Användbara fraser och dialoger på resan. Använd
inspelningsfunktionen för att kontrollera ditt uttal! Talk Business Viktigt ordförråd i affärssammanhang
när det gäller allt från att anordna möten till att göra avslut. World Talk Förbättra din lyssningsförmåga
med olika spel där du kan testa hur mycket du förstår.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 med iOS 6.1
eller senare alternativt Android-surfplatta med 4.0 eller senare.[Minsta skärmupplösning 800 x
600]Movie Talk Movie Talk är ett nyskapande språkinlärningsprogram som ger dig huvudrollen i en
storfilm. Tack vare den senaste spjutspetsteknologin kan du spela med i en populär TV-serie och lära dig
språket så som det talas på riktigt.Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Eurotalk Ultimate Khmer - 5 Product Set - ebay.com

Looking for Cambodia News: or Khmer News: , or current situation in Cambodia, cambodia.org is the
site for you. cambodia.org is the Cambodian Information ...

Amazon.com : Callaway Men's Strata Ultimate Set (18-Piece, Right ...

Ultimate Motorcycle Seats is the manufacturer of the world's most comfortable motorcycle seat.

How to Install Khmer Unicode on Windows 7 - Society for Better Books in ...

Actually Khmer Unicode does not need to be installed on Windows 7. Without making any changes any
text you view in Khmer will appear, but will be mostly unreadable ...
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ULTIMATE SET KHMER
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