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Musikstreaming med Spotify Nima Pour Hent PDF Forlaget skriver: Få meget mere ud af Spotify, som giver
dig adgang til alverdens musik på din telefon, tablet eller PC. Med denne titel er du godt rustet til at få mest

muligt ud af Spotify uanset om du sidder med en computer, tablet eller smartphone. Til at starte med
gennemgås hvordan du downloader og opretter en Spotify-konto, så du kommer sikkert og hurtigt i gang.

Spotify er i dag verdens mest populære musikstreamingprogram med over 100 millioner brugere.

Du guides sikkert gennem Spotify-menuen, musikgenrer, spillelister, indstillinger og får lidt ekstra guf i form
af smarte tips og tricks. Lær at oprette og organisere dine spillelister og find musik, der matcher dit humør,

uanset om du sidder på arbejde, skal dyrke motion, er trist eller skal motiveres.

Spotify gemmer på mange flere muligheder udover at afspille musik og spillelister. Hør fx lydbøger og radio,
lær et nyt sprog, find koncerter nær dig og del din aktivitet på Facebook.

Du lærer desuden at downloade Spotify-appen ned på din tablet og smartphone, så du altid har
musiktjenesten ved hånden.
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