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Ητχ ∆εσιρε Ηδ Γυιδε
Γεττινγ τηε βοοκσ ητχ δεσιρε ηδ γυιδε νοω ισ νοτ τψπε οφ ινσπιρινγ µεανσ. Ψου χουλδ νοτ σολιταρψ γοινγ ονχε εβοοκ ηεαπ ορ λιβραρψ ορ βορροωινγ φροµ ψουρ χοννεχτιονσ το οπεν τηεµ. Τηισ ισ αν
υνθυεστιοναβλψ εασψ µεανσ το σπεχιφιχαλλψ αχθυιρε λεαδ βψ ον−λινε. Τηισ ονλινε βροαδχαστ ητχ δεσιρε ηδ γυιδε χαν βε ονε οφ τηε οπτιονσ το αχχοµπανψ ψου ωιτη ηαϖινγ συππλεµενταρψ τιµε.
Ιτ ωιλλ νοτ ωαστε ψουρ τιµε. τακε ον µε, τηε ε−βοοκ ωιλλ χοµπλετελψ ρεϖεαλ ψου συππλεµενταρψ ισσυε το ρεαδ. ϑυστ ινϖεστ λιττλε µατυρε το ωαψ ιν τηισ ον−λινε δεχλαρατιον ητχ δεσιρε ηδ γυιδε ασ
ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ εϖαλυατιον τηεµ ωηερεϖερ ψου αρε νοω.
Ητχ ∆εσιρε Ηδ Γυιδε
Σµαρτπηονεσ | ΗΤΧ Υνιτεδ Στατεσ. Τηισ σιτε υσεσ χοοκιεσ το οπτιµιζε ωεβσιτε φυνχτιοναλιτψ, αναλψζε ωεβσιτε περφορµανχε, ανδ προϖιδε περσοναλιζεδ εξπεριενχε ανδ αδϖερτισεµεντ. Ψου χαν αχχεπτ
ουρ χοοκιεσ βψ χλιχκινγ ον τηε βυττον βελοω ορ µαναγε ψουρ πρεφερενχε ον Χοοκιε Πρεφερενχεσ.
Σµαρτπηονεσ | ΗΤΧ Υνιτεδ Στατεσ
ΗΤΧ ισ χοµµιττεδ το λιστενινγ το υσερσ ανδ δελιϖερινγ χυστοµερ σατισφαχτιον. Ωε ηαϖε ηεαρδ ψουρ ϖοιχε ανδ σταρτινγ νοω, ωε ωιλλ αλλοω ουρ βοοτλοαδερ το βε υνλοχκεδ φορ 2011 µοδελσ γοινγ
φορωαρδ. Πλεασε κεεπ αν εψε ον τηισ ωεβσιτε φορ µορε δεταιλσ ον ωηιχη δεϖιχεσ ωιλλ βε αδδινγ τηισ φεατυρε.
ΗΤΧδεϖ − Υνλοχκ Βοοτλοαδερ
ΗΤΧ: ΗΤΧ??????, ΗΤΧ Παδ??. ΗΤΧ Υ12+, Υ11, ΗΤΧ Υ11 Λιφε, ΗΤΧ Υ Υλτρα, ΗΤΧ Βολτ, ΗΤΧ Ονε, ΗΤΧ ∆εσιρε. ΗΤΧ ϑετστρεαµ, ΗΤΧ Φλψερ, ΗΤΧ ΕςΟ ςιεω 4Γ. Αµαζον: Αµαζον Παδ??. Αµαζον Φιρε 7,
Φιρε Η∆ 8, Φιρε Η∆ 10. Αµαζον Φιρε Πηονε. Γοογλε: Γοογλε??????, Γοογλε Παδ??
ςιδεοΠροχ?????
Α γυιδε φορ χονϖερτινγ ϖιδεο φροµ ∆ς∆σ, Βλυ−ραψ δισχσ, ορ οτηερ ϖιδεοσ το Η.264 (ακα ΜΠΕΓ−4 ΑςΧ) φορ πλαψβαχκ ον τηε ΗΤΧ ∆εσιρε Ζ σµαρτπηονε. Χονϖερτινγ ςιδεο Φορ Τηε ΗΤΧ ∆εσιρε Η∆. Α γυιδε
φορ χονϖερτινγ ϖιδεο φροµ ∆ς∆σ, Βλυ−ραψ δισχσ, ορ οτηερ ϖιδεοσ το Η.264 (ακα ΜΠΕΓ−4 ΑςΧ) φορ πλαψβαχκ ον τηε ΗΤΧ ∆εσιρε Η∆ σµαρτπηονε.
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