Continue

Telecharger pdf reader android apk

SLEDITE NAM Stran 2 V1.22 2.9 MB APK V1.21 2.3 MB APK V1.20 2.3 MB APK V1.19 2.2 MB APK V1.18 2.2 MB APK V1.17 2.9 MB APK V1.16 2.8 MB APK V1.15 2.3 MB APK V1.14 2.3 MB APK V1. TM13 2.3 MB APK V1.12 2.3 MB APK V1.11 2.3 MB APK V1.10 2.3 MB APK V1.9 2.3 MB APK
V1.8 2.3 MB APK V1.7 3.4 MB APK V1.6 2.3 MB APK V1.4 2.3 MB APK V1.3 2.3 MB APK V1.2 1.4 MB APK Če iščete dobro sredstvo za branje dokumenta u PDF formatu, PDF Reader je morda to, kar želite za svoj Android telefon. Ta aplikacija ponuja udobno in prijetno branje zahvaljujoč svojemu
jasnemu vmesniku in povsem prilagodljivem značaju, ki vam omogoča, da izberete način, ki najbolje ujema vaše bralne navade. Prav tako je sposoben najti vse knjige gostitelja na vaši napravi. Eden izmed najbolj funkcionalnih BRALNIKOV PDF. Glavne funkcijeOperativni načini: branje in nadzor.
Popravljanje strani. Iskanje besedila v dokumentu. Podpora za djVu format. Tabele vsebine. Samodejno iskanje knjig in dokumentov. Celozaslonski način. Brskanje po datotekah. Način branja na celotnem zaslonu. Nastavitev usmerjenosti zaslona. Način branja za glasbene rezultate. Izbirnik besedila. Z
PDF Reader vam bo na voljo najlažji in najuporabnejši način za branje katerega koli dokumenta v PDF formatu, ki ga prenesete na telefon. Zahteve in dodatne informacije: Minimalne zahteve operacijskega sistema: Android 4.1. Ponuja nakupe v aplikaciji. Google PDF Viewer je, kot že ime pove, Googlov
uradni pregledovalnik dokumentov PDF. Običajno se vse funkcije, ki jih zagotavlja ta aplikacija, najdejo neposredno prek Googla Drive, zato je njegov glavni cilj ponuditi rešitev za ogled DATOTEK V tistih primerih, ko Google Drive ni na voljo v naši napravi Android. V katerem Google PDF Viewer sklicuje
je zelo chat parca orodje. Uporabniki programa bodo lahko iskali samo znotraj dokumenta in povečali na določeni regiji strani. Malo drugega. Pozitivna stran tega je, da je zelo lahka aplikacija, in tudi zelo enostaven za uporabo. Google PDF Viewer je dobra aplikacija za odpiranje in ogled dokumentov
PDF, katerih glavna atrakcija je njegova poenostavnost. Poleg tega je resnica, da je kakovost ogleda strani, ki jih ponuja Google PDF Viewer, zelo visoka. Adobe Acrobat Reader je najbolj zanesljiv brezplačni globalni standardni sistem za upravljanje dokumentov. Ogled, urejanje, podpisovanje in
zapisovanje dokumentov PDF tako, da delate neposredno na besedilu. OGLEJTE SI PDF• Hitro odprite in si oglejte dokumente PDF.• Poiščite, pomikajte in povečajte.• Izberite med načinom drsanja ene strani ali Continuous.ANOTE PDF • Komentirajte dokumente PDF neposredno z uporabo lepljivih
zapiskov in orodij za risanje.• Preprosto označevanje dokumentov z uporabo poudarkov in označenih besedil.• Ogled in odziv na dejavnost v dokumentih PDF. seznam komentarjev. DELO Z DRUGIMI IN SKUPNA RABA PDF• Hiter dostop do dokumentov v skupni rabi. Oglejte si, pregledajte, podpišite in
pošljite enostavno.• Sodelujte z dodajanjem komentarjev v datoteke PDF v skupni rabi. • Prejemajte obvestila o dejavnostih o datotekah, ki jih daste v skupno rabo.• Spremljajte čakajoča dejanja na dokumentih, ki so v skupni rabi z vami.• Brez napora delite datoteke PDF. Ustvarite povezave za pošiljanje
po e-pošti. DELO Z DIGITALIZIRANIMI DOKUMENTI• Dostop do skeniranih PDF-jev, ki ste jih zajeli z brezplačno aplikacijo Adobe Scan.• Odprite in podpišite dokumente. Odprite svoje preglede v programu Acrobat Reader, da jih izpolnite, podpišete, pregledate in daste v skupno rabo. IZPOLNITE IN
PODPIŠITE OBRAZCE• Izpolnite in podpišite PDF obrazce in druge dokumente tako, da preprosto vnesete besedilo v polja.• Funkcija za izpolnjevanje PDF obrazcev omogoča uporabo prsta ali svinčnika za dodajanje elektronskega podpisa v kateri koli dokument. OZNAČITE DATOTEKOBast z
označevanjem datoteke, da bodo pomembne datoteke priročne. Označene datoteke, shranjene v oblaku Adobe Document Cloud, so na voljo v vseh napravah. Donje lahko dostopate v začetnem pogledu. ALMACENE IN TISKANE DATOTEKE• Vpišite se v svoj brezplačni Račun Adobe Document Cloud
za shranjevanje datotek in dostop do njih iz katerega koli naprave.• Povežite se z dropbox računom in dostopajte do drugih ponudnikov shranjevanja, vključno z Google Drive.• Tiskanje dokumentov neposredno iz naprave. NAKUP IZ APLIKACIJE Če želite dobiti še več moči za dokumente PDF, se
naročite na Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack ali Adobe Export PDF. Naročnine so za namizne, spletne in mobilne različice. ACROBAT PRO DC• Organizirajte in urejajte dokumente PDF.• Z dokumenti ali slikami (kot je JPG) ustvarite datoteke PDF.• Pretvorite dokumente PDF v Microsoft Word,
Excel ali PowerPoint.• Združite več DATOTEK PDF v en dokument.• Podpis in pošiljanje dokumentov drugim v pregled. ADOBE PDF PACK• PretvoriTE JPG v PDF in ustvarite DOKUMENTE PDF iz drugih slikovnih in dokumentnih datotek.• Pregledovalnik PDF omogoča tudi izvoz dokumentov PDF v
Microsoft Word, Excel, PowerPoint ali RTF.• Organizirajte in spajajte datoteke.• Dokumente pošljite drugim v pregled. IZVOZ PDF• IzvozITE PDF v Microsoft Word, Excel, PowerPoint ali RTF.• Naredite optično prebrane PDF-je, ki jih je mogoče urejati. Adobe Acrobat Reader je partnerska aplikacija, ki je
združljiva z aplikacijo Microsoft Intune. Zdaj omogoča več identitet. Pogoji uporabe: Uporabo te aplikacije urejajo splošni pogoji uporabe in Pravilnik o zasebnosti Adobe Acrobat Reader je brezplačna programska oprema za ustvarjanje in urejanje PDF dokumentov, ki vam omogoča pretvorbo JPG datotek
v PDF format, kot tudi ustvarjanje in podpis PDF obrazcev, ki jih je mogoče enostavno izpolniti. Dodajte electrànica a documentos compartidos y envàelos a otros usuarios para una colaboracion ràpida, eficaz y sin papeles. Kako prenesti z 01net S klikom na gumb za prenos, imate koristi od našega
namestitvenega pomočnika, ki optimizira in olajša prenos. Pomočnik 01net ponuja tudi namestitev komunalnih storitev ali komercialnih ponudb, kot možnost. Če ne želite uporabljati namestitvenega pomočnika, kliknite neposredno povezavo za prenos. Prenos se bo začel s spletnega mesta uporabnika.
Slednji vam lahko ponudi tudi namestitev komunalnih storitev ali komercialnih ponudb, kot možnost. Izvedite več
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