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Google Chromecast Louise Peulicke Larsen Hent PDF Chromecast er en fantastisk lille dims, som gør dit helt
normale tv til et smart-tv. Med en Chromecast koblet til dit tv, kan du se masser af tv-serier, film, videoer og
fotos både fra internettet og din personlige samling direkte på tv-skærmen fra din smartphone, tablet eller
computer. Du kan også høre musik, radio og podcasts eller spille spil med din Chromecast og undgå bøvl
med tilslutning af kabler. Det er nemt - og i modsætning til mange SMART TV - så virker det! Med denne
titel er du sikker på at du få det bedste ud af din Chromecast. Ved hjælp af letforståelige vejledninger, bliver
du guidet til at komme hurtig i gang og får masser af tips og tricks. Vi ser på en lang række af de apps, som er
kompatible med din Chromecast. Der er noget for enhver smag og alder, hvad enten du vil se film og serier,
se sport, spille spil, blive undervist eller høre musik. Vi viser dig selvfølgelig også hvordan du henter disse

apps til enten din Android-telefon eller -tablet, iPhone eller iPad. Vi ser også på hvordan du bruger
Chromecastens lillebror, Chromecast Audio, til at afspille musik via din højtaler.

 

Chromecast er en fantastisk lille dims, som gør dit helt normale tv til
et smart-tv. Med en Chromecast koblet til dit tv, kan du se masser af
tv-serier, film, videoer og fotos både fra internettet og din personlige

samling direkte på tv-skærmen fra din smartphone, tablet eller
computer. Du kan også høre musik, radio og podcasts eller spille spil
med din Chromecast og undgå bøvl med tilslutning af kabler. Det er
nemt - og i modsætning til mange SMART TV - så virker det! Med
denne titel er du sikker på at du få det bedste ud af din Chromecast.

Ved hjælp af letforståelige vejledninger, bliver du guidet til at
komme hurtig i gang og får masser af tips og tricks. Vi ser på en lang
række af de apps, som er kompatible med din Chromecast. Der er
noget for enhver smag og alder, hvad enten du vil se film og serier,
se sport, spille spil, blive undervist eller høre musik. Vi viser dig

selvfølgelig også hvordan du henter disse apps til enten din Android-



telefon eller -tablet, iPhone eller iPad. Vi ser også på hvordan du
bruger Chromecastens lillebror, Chromecast Audio, til at afspille

musik via din højtaler.
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