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Netflix films en op tablet

Zoek u de betekenis van een computerterm? Klik vanaf tik op een brief in de groene balk en de woordenlijst van de en letter opent. Naar een woord zoeken khan ook. Type het woord in de zoekbalk met de tekst 'Zoek hier in het woordenboek' en klik van tik op Zoeken.De redactie van SeniorWeb vult regelmatig aan. Mist in een woord? Stuur een e-mail naar redactie@seniorweb.nl. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Download op
tv's en geniet offlineStranger ThingsDownload werkt ... Op alle apparaten Welke content kan ik bekijken op Netflix? Netflix is een streamingdienst waarvan de leden kunnen profiteren van een breed scala aan bekroonde series, films, documentaires en meer op duizenden apparaten met internetverbinding. U inhoud voor onbepaalde tijd en zonder advertenties op elk gewenst moment bekijken, waar dan ook voor een klein maandelijks
bedrag. Er is altijd iets nieuws te ontdekken en meer series en films worden elke week toegevoegd. Voor een maandelijks bedrag kun je genieten van Netflix op je smartphone, tablet, smart-tv, laptop of streaming-apparaat. Abonnementen kosten 7,99 tot 15,99 euro per maand. Geen extra kosten, geen contracten. U onze inhoud overal en altijd op een onbeperkt aantal apparaten bekijken. Meld u aan om je Netflix-account op je site te
netflix.com om content rechtstreeks op je computer te bekijken. Je je ook aanmelden bij een apparaat met internetverbinding waarop de Netflix-app is geïnstalleerd, zoals smart-tv's, smartphones, tablets, streamingspelers en gameconsoles. Met downloads kun je overal van Netflix genieten, zelfs zonder internetverbinding. Neem Netflix overal mee naartoe. Met Netflix ben je flexibel. Wij hebben geen saaie contractuele verplichting of
verplichting. U uw account eenvoudig online annuleren met slechts twee klikken. Er zijn geen beëindigingskosten, het lidmaatschap kan op elk moment worden geïnitieerd of opgeschort. Voor als is het nog niet wist: is een kunt offline Netflix kijken. De perfecte voor als is een door tijd gebogen tijd wil doden zonder het omgaan met wifi in de buurt. Maar hoe doet offline Netflix kijken? Wij leggen jet stap voor stap uit. Offline Netflix op
mobiele apparatenOm en start we willen wel direct duidelijk model dat is alleen offline kunt kijken op tablets smartphones. Het is een laptop computer naar de offline knop en zoeken. Ik zeg alleen maar.1. Neem NetflixStap 1 is een heel ander. Zonder Netflix account geen offline Netflix. Nog geen Netflix? Abonneer werd gegeven via deze link. En het tofste technieuws dagelijks u is mail! [revue_subscribe.] 2. Download de Netflix
appNu's de tijd om de applicatie en download. Dat doe is hier voor Android en hier voor Hoppa, nu kun je echt beginnen.3. Open Netflix op je smartphone of tabletKie-film of -tv die je later wilt bekijken. In dit geval 'The Crown' en selecteer aflevering(s). Klik vervolgens op het downloadpictogram.4. Een film of serie downloadenAls je op het downloadpictogram klikt, begint Netflix met het downloaden van de aflevering. U de voortgang
naast de relevante aflevering en aan de onderkant van het scherm zien. Het is zo simpel.5. Voltooien downloaden Als de download is voltooid, u onderaan op Voltooien downloaden klikken of naar Account in de rechterbenedenhoek gaan. Klik vervolgens op Mijn downloads.6. Het is tijd om Nafthil te bekijken nadat je op Mijn downloads hebt geklikt, selecteer je de aflevering of film die je wilt bekijken. U ziet ook hoeveel megabytes (of
gigabytes) de bijbehorende aflevering of filmdownloads naar uw telefoon of tablet. Klik op wat je wilt kijken en voilá: een oneindige hoeveelheid offline plezier van kijken op Netflix.Offline Netflix bekijkenKijk offline Netflix. Natuurlijk hebben we allemaal lang gewacht op deze functie. Zie je het bos niet op Netflix vanwege de bomen? Maak je niet druk. Dit zijn de beste films en series als je Emmy-genomineerden leuk vindt op Netflix of je
lachspieren traint. Offline Netflix kijken: zo werkt het Als je op vakantie bent, heb je niet overal een goede internetverbinding, waardoor het moeilijk is om films en tv-programma's te streamen. Zelfs met een beperkt datapakket moet u oppassen dat u de grens niet overgaat. Maar maak je geen zorgen: Netflix geeft je de mogelijkheid om films en tv-programma's offline te bekijken. Dit is vooral handig als u een lange reis in de auto of het
vliegtuig vooraan hebt, zonder toegang tot snel internet. U ook veel gegevens opslaan met offline weergave. In deze tip leggen we uit hoe u batches offline opslaan, bekijken en verwijderen. Wat is Netflix offline bekijken? Met Netflix kun je een selectie films en series downloaden om offline te kijken, waaronder veel van je eigen series zoals House of Cards en Stranger Things. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld. Als je Netflix-films
en -series offline houdt, krijg je eerst gegevens. Zorg er ook voor dat je bijvoorbeeld films en tv-programma's in een vliegtuig bekijken. Er zijn andere manieren om gegevens op te slaan met Netflix. We zullen dit bespreken in een apart artikel. Zie ook Hoe kan ik Netflix-series en -films downloaden? Het downloaden van een film of serie, zodat je deze offline bekijken, is heel eenvoudig: open de Netflix-app, meld je aan of selecteer je
profiel. Je meteen een pop-upfilm voor een offline functie krijgen en een downloadbare titel zoeken kiezen. Als u dit niet ziet, tikt u op Downloaden en &gt; Titel downloaden in de menubalk. Nu ziet u alle films en tv-programma's die u offline bekijken. Kies een film, zoals een Steve Jobs documentaire. Tik op Downloaden. Dit kan worden geïdentificeerd door de pijl-omlaag. In de film staat hij helemaal bovenaan. Als het een show is,
moet je. afleveringen stuk voor stuk. Een film of serie wordt nu gedownload naar je iPhone of iPad. De Blauwe Cirkel laat zien hoe ver je download is. Seconden later kun je offline kijken. De film blijft enige tijd offline, totdat u aangeeft dat u deze wilt verwijderen. Dus je op elk moment gaan kijken. Natuurlijk kost het downloaden van veel films en tv-programma's heel wat opslagruimte op je apparaat. Helaas is het niet mogelijk om het
hele seizoen van de tv-show tegelijkertijd te downloaden, dus je moet elke aflevering apart downloaden. Hoe kies ik de beeldkwaliteit van Netflix? Bij het downloaden van een film of serie u kiezen tussen standaard beeldkwaliteit of hoge kwaliteit. Stel dit in het menu: Ga naar meer &gt; app-instellingen &gt; afbeeldingskwaliteit en kies Standaard of Meer. Met een hogere beeldkwaliteit nemen downloads meer opslagruimte in beslag op
uw apparaat. Waar vind ik mijn gedownloade Netflix-films en -series? Als u een eerder gedownloade film of tv-programma wilt bekijken, u het menu gebruiken om downloads te selecteren. Downloads worden weergegeven door de gebruiker en door show of film. Tik op het item om te bekijken. Hoe kan ik zien hoeveel opslagruimte Netflix inneemt? Als je veel films en tv-programma's offline hebt gehouden, kan het veel opslagruimte
kosten. Er zijn twee manieren om te zien hoeveel downloadruimte je innemen: Open de Netflix-app en selecteer een profiel. Tik op meer &gt; app-instellingen. Onderaan het scherm kun je zien hoeveel ruimte Netflix inneemt. Het blauwe deel van de tape betekent opslagruimte die door Netflix is gedownload, terwijl het grijze deel andere gegevens op je iPhone aangeeft. Een andere manier is via de instellingen-app op je iPhone: Ga
naar Instellingen en ga naar Algemene &gt; iPhone-opslag. Scroll naar Netflix en tik erop. Onderaan kun je zien welke video's worden gedownload. Hoe verwijder ik Netflix-downloads? Wanneer je bijvoorbeeld klaar bent met het kijken naar een aflevering van een tv-serie, stelt Netflix automatisch voor om deze te verwijderen en door te gaan met de volgende aflevering in de downloadlijst. Als je niets doet, houdt Netflix de content
offline beschikbaar. Je op elk gewenst moment naar de lijst met gedownloade films en tv-programma's gaan om afzonderlijke films en series te verwijderen: Open Netflix en selecteer een profiel. Selecteer Downloads. Tik op de pen in de rechterbovenhoek. Tik op het rode kruis om de hele serie of film te verwijderen. Als u slechts een paar afleveringen wilt verwijderen, u eerst een serie selecteren en vervolgens op de pen tikken. Als u
snel ruimte op uw apparaat nodig hebt, u alle offline inhoud in één keer verwijderen met behulp van app-instellingen &gt; Alle downloads verwijderen. De laatste optie is om films en tv-programma's te verwijderen uit je iPhone- of iPad-instellingen: Ga naar Instellingen &gt; &gt; iPhone-opslag. Netflix zoeken in de lijst en tik op Voor. Onderaan kun je zien hoeveel MB elke aflevering of film in beslag neemt. Veeg naar links en tik op
Verwijderen. Kan ik Netflix-series en -films downloaden via 4G? U kiezen of u ze alleen via Wi-Fi of via 4G wilt downloaden. Houd er rekening mee dat afleveringen honderden Mb's kosten en films veel groter. Als je maar een paar GB per maand hebt, kun je beter alleen downloaden via Wi-Fi. Zo kun je aanpassen: Open de Netflix-app en selecteer een profiel. Tik op meer &gt; app-instellingen. Schakel de wi-fi-schakelaar in. Naast de
tips die we hier bespreken, heb je ook de mogelijkheid om Netflix Smart Downloads te gebruiken om automatisch een nieuwe aflevering van je favoriete serie klaar te krijgen. Je alles lezen over het automatisch downloaden van afleveringen via de app Slimme downloads hieronder. Zie ook item correctie, spelfout, of aanvullende pass? Pass?
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