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Photoshop CC Anne Sofie Olesen Hent PDF Gennem letforståelige øvelser får du med denne titel styr på lag,

markeringer og masker. Vi skal også se på forskellige slags filformater, på forskellen mellem vektor- og
bitmap-grafik samt mulighederne med Creative Cloud. En god hjælp til nye samt erfarne brugere af Adobe
Photoshop. Lær alt fra hvordan Adobe Photoshop CC bruges til simple justeringer af billeder, til hvordan du
kan kan bruge redskaber som kloning og pensler til at finjustere fotografier og grafik ned til mindste detalje.
Bliv også fortrolig med værktøjskassen og lær alle de smarte genveje og nye funktioner at kende. Med Adobe
Photoshop CC er det nemt at arbejde på tværs af computer og mobilenheder for at skabe og forbedre dine

fotografier, design af apps, 3D-grafik, videoer og meget mere. Til titlen medfølger 10 øvelsesfiler og ekstra 20
sider online om Camera Raw.
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