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BESKRIVNING
uTalkuTalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen
överEnkelt. Roligt. Omedelbara resultat.Börja tala ditt nya språk redan idag! Med hjälp av uTalk kommer
du snabbt igång. Träna var du än befinner dig, från i stort sett vilket språk som helst. I uTalk finns tillgång
till ca. 130 olika stödspråk. uTalk fungerar på alla plattformar Windows, Mac, IOS och Android. uTalk
fungerar både online och offlineuTalk börjar med de viktigaste orden och fraserna du behöver för att
komma igång med att prata, känna dig säker och skaffa vänner vart du än åker.Ett par anledningar till
varför så många använder och har lärt sig att älska uTalk: Riktigt, praktiskt ordförråd: uTalk lär dig orden
och fraserna du verkligen behöver. 60 olika ämnesområden att välja bland Pratspel: träna på ditt uttal lyssna på en infödd talare, sedan är det din tur att försöka. Det är roligt: med uTalk lär du dig genom att
spela spelde flesta blir mer motiverad om de gör något som de tycker är kul.Boxen innehåller ett kort med
en unik kod för att låsa upp ett språk på www.uTalk.com Gå till uTalk.com/start och följ instruktionerna
för ladda ned din nya språkprodukt.SYSTEMKRAV: Windows 7 och senare. Mac OS X 10.9 eller senare.
iOS 9 eller senare. Android 4.2 eller senare. Mikrofon behövs till en del av övningarna.* Internet krävs för
inloggning ochförsta nedladdningen. Datorer behöver minst2 GB minne och 1 GB ledigt diskutrymme
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
uTalk sprogkursus - polsk | TUI Shop
Engelsk översättning av 'uttal' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till
engelska gratis online.

Специалисты в изучении иностранных языков. | uTalk
Polska. Sverige. Nederlands ... Om du behöver hjälp med din uTalk-produkt kan du börja med att titta i
listan nedanför där svaren på våra vanligaste ...

Språkinlärnings specialister | EuroTalk
INTE TID att lära dig tala flytande? Behöver du grunderna nu? uTalk ger dig de nyckelord du behöver och
ett snabbt, vetenskapligt sätt att komma ihåg dem ...
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