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iTunes version 10 Peter Jensen Hent PDF iTunes er mange ting. Det er først og fremmest et gratis program til
pc og Mac, som organiserer og afspiller digital musik. Men det er kun begyndelsen. Med iTunes kan du nemt
administrere din iPod, iPad og iPhone direkte fra computeren. Du kan også købe ind via iTunes Store, hvor

der findes over 13 millioner sange i høj kvalitet.

Via App Store kan du desuden hente podcasts, lydbøger, undervisningsmateriale samt programmer.
Derudover kan du opdage ny musik gennem sociale forbindelser med iTunes-netværket Ping, og følge dine

ynglingskunstnere og finde ud af, hvad de lytter til.

Du kan lære, hvordan du får gavn af alle disse ting, samt en række nyttige funktioner, såsom Genius,
forældrekontrol, smart-spillelister, iTunes DJ og netværksdeling.

Så hvad enten du er erfaren eller helt ny bruger, vil du med garanti få glæde af dette hæfte.
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