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Start menü Reviver már teljes mértékben támogatja a Windows
8.1Start Menu Reviver now fully supports Windows 8.1

Start menü Reviver már elérhet? közel 2 hónapja, és segített több ezer és ezer ember, hogy nagyon
szeretem a Windows 8. Mi már évek óta rendkívül megáldva a visszajelzések, hogy megkaptuk az
ügyfelek. Alján az e-mail már szerepel néhány ilyen jó visszajelzéseket. Kérjük, ?rizze meg jön! Szeretjük
tárgyaláson meg! Küldje el visszajelzést itt .
Ma már nagyon örömmel jelenti be, hogy a Start menü Reviver teljes mértékben kompatibilis a Windows
8.1 Consumer Preview, valamint, természetesen, a Windows 8. Annak ellenére, hogy a Windows 8.1 nem
fog megjelenni, míg az idén, a Consumer Preview már elérhet? June 26. Mi már évek óta kapott
visszajelzéseket néhány felhasználók számára, hogy az eredeti változat a Start menü Reviver nem
m?ködnek a Windows 8.1. Nagyon boldogok vagyunk, hogy tudunk változatát azoknak korai alkalmazók a
Windows 8.1, így továbbra is szívesen használja Start menü Reviver.

Hogyan juthat el
Letöltéséhez Start menü Reviver, nem számít, ha a Windows 8-as vagy 8.1 mehetsz a Start menü
Reviver Product oldal .

Mi a helyzet a Start gombra a Windows 8.1?
Sok ember fog kérdezni az új Start gombra a Windows 8.1. Ha szeretnél többet megtudni a Start gombra
írtunk egy részletes útmutatót is itt . Az igazság az, hogy ha azt akarjuk, hogy használni csak a Start
gombot tudsz. Start menü könnyen letiltható vagy eltávolítása, ha inkább próbálja ki vagy használja a Start
gombra, majd a Start képerny?. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a Start menü Reviver jobb,
természetesen :)

Most rá, hogy jó visszajelzéseket!
Itt van néhány, a visszajelzéseket kapott a felhasználóktól eddig Keep It Coming !
A Start menü Reviver nagyszer?. Én továbbra is használhatja csempe nélkül ide-oda kapcsolást a
desktop módban. Windows 8 félelmetes, de én mindig is bosszantott, hogy váltani képerny?k futtatni
bizonyos alkalmazásokat és programokat. Imádtam, hogy tudtam szabni a rendelkezésre álló csempe, és
a számítógép még könnyebben használható. Én vissza a díjat. Köszönjük!
Geoffrey T

Én azonnal nagy rajongója a Start menü Reviver. Azt gondoltam, hogy én is élni anélkül, hogy a start
menü, miután egyre hozzászokott a Windows 8 az elmúlt öt hónapban. Telepítése után ez a termék, nem
tudom, hogyan maradt nélküle! Ez egy nagyszer? eszköz. Ez teszi id?t a számítógép hatékonyabb.
Rendkívül könnyen telepíthet?. Ez a könnyen használható. Én is elhelyezheti a alkalmazások és
weboldalak, hogy látogasson el a leggyakrabban a Start menü a könny? nyitás, amikor elkezdem a
számítógép. Imádom! Én könnyen hozzáférhetnek az asztalon a Start menüb?l, hozzáférési beállításait és
az alapértelmezett internet szolgáltató. Én is elérheti “Legutóbbi helyek”.
Ez a termék nagyon jól sikerült!
J Rambler
Nagyon szeretem a koncepció teljes, biztosan valami érdekelne a letöltést / a
A folyamat, amelynek során a lapok könny? volt hozzászokni is.
Robert F
Ez meglep?en jó. Nem csak hozzáadott a megszokott Start menü vissza a Windows 8, akkor már tényleg
jobb rajta. Szép munka.
Luke Q
Köszönöm a START Menü vissza! Van, hogy ?szinte legyek. Én még mindig a férjem laptop a Windows 7
hiányában a Start menüben. Most én vagyok minden Windows 8! Maga a termék teljesen hihetetlen és
teszi az élet sokkal könnyebb. Tudok elérni mindent, anélkül, hogy úgy érzem, vagyok a
csillagvadászatban! Én nem látom, hogy bármit kevesebb, mint hasznot a lakosság, különösen azok, akik
nem szeretik a változást, mint én. Köszönöm,
Tara S
Én még soha nem adott visszajelzést minden olyan termék, de úgy érezte, hogy ezúttal … muszáj volt. Az
app, Startmenureviver teljesen zseniális! Tudnék írni egy könyvsorozat, hogy kifejezze, mennyire
leny?gözte vagyok vele, de én csak akartam mondani, hogy egy nagyon nagy és szívb?l köszönöm!
Robert M
Csak azt mondani, hogy ez egy nagyszer? eszköz. Én váltotta a korábbi Windows 8 Start gombjára
szoftver Reviver és én nagyon élvezem. Nagyon er?s, míg a nagyon szépen kialakított. Gratulálunk a
fejl?d? egy ilyen szép program.
Jean P
Ez pontosan mit is keres. Ez gyönyör?
Dennis
Megértem, hogy egy hatalmas feladat, hogy extra ezt a gyönyör? Sart menü Reviver és hálás vagyok.
Bravo a szép munkát
Slade C
Csak azért jöttem át a Start menü Reviver és én teljesen szeretem. Miután csak játszott vele 15 percig,
hogy pontosan az, amit kerestem! Köszönjük a nagyszer? program!
Justin V
Én nemrég felfedezett srácok útján a Windows 8 Start menü Reviver. Próbáltam több és teljesen
beleszeret a UI, amit létrehozott. Az esztétika kiszorítja semmit jöttem át. Tehát, szép munka egy nagy
app! Ha ti is adjunk hozzá egy kevés egyszer? funkciókat küldöm be, akkor tökéletes lenne! szeretni, amit
a srácok csinálnak. Kísérje figyelemmel a nagy munka!

Eric H
A jelenlegi Start menü Reviver az egyik legjobb Windows 8. Szép munka!
Phong P
Remek szoftvert, nem akarja használni a Windows 8 nélküle. Csak így tovább a jó munkát
Ross
Szent smackerel!
Start Menu Reviver a legjobb start menü, amit valaha láttam, és valószín?leg valaha is látni.
Félelmetes sem került közel leírja ezt a gyönyör?, teljesen m?köd?képes, és a mesterien kialakított
szoftver.
Microsoft kell szégyenkeznie, hogy nem biztos, valami pontosan olyan, mint ez.
Talán meg kellene tenni a következ? operációs rendszer kiadása a kezedben, és mi tényleg kap valamit
mindenki tud lelkesedni, hanem a gy?lölet.
A hab a tortán az, hogy a mesterm? teljesen ingyenes.
A kalap ki az Ön számára.
Én valóban meg arra, hogy egyéb fizetett szoftvert a cég mivel a legf?bb kiválóság található a termék.
Scott D
Ez a leginkább kedvez az új Win 8-koncepció. Ez egy csoda, hogy az MS nem jött fel az ötlet, és
használja, akkor telepedett sok panasz.
Számos Start menü programjai ki, és minden nem a jó munkát, de ez úgy t?nik, hogy illik jobbra a Win8
GUI.
Nehéz belátni, hogy miért MS nem a kapcsolatot, hogy lásd felhasználásával ezt.
Hoody

Reméljük, mindannyian szívesen használja a terméket a Windows 8.1!
Mark
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