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Desktop: • Mac OS X 10 7 + • Windows® 7 + Tablet: • iOS 7 + • Android™ 4.. Cara Menggunakan BBM di PC Sebelumnya
saya sudah membahas bagaimana dengan menggunakan Bluestack yang jelas memiliki beberapa kekurangan, salah satunya
adalah sangat berat saat dijalankan, nah masalah tersebut tidak akan Anda alami jika menggunakan BlackBerry Blend, untuk itu
silahkan baca Tutorial menggunakan BBM di PC menggunakan software BlackBerry Blend dibawah ini.. Ada kabar gembira,
khususnya untuk Anda para pengguna Aplikasi BlackBerry Messenger (BBM) di PC, sekarang Anda tak perlu lagi
menggunakan Emulator seperti Bluestack maupun Genymotion untuk menjalankan BBM di PC, karena pada tanggal 23
September 2014, Blackberry secara resmi mengeluarkan Aplikasi BBM untuk para pengguna PC (Windows OS), MAC (Mac
OS) Android (Android 4.

Sesuai namanya, BlackBerry Blend sejatinya memiliki misi atau tujuan untuk menyatukan dan sekaligus memudahkan pengguna
untuk mengakses BBM dari perangkat apapun.. Untuk Anda yang tertarik dan ingin mencoba Software Terbaru dari BlackBerry
ini, pastikan terlebih dahulu OS Anda support atau telah memenuhi syarat minimum.. Meskipun aplikasi BlackBerry Blend ini
baru tersedia v 1 0 namun ketika saya lihat di Video Demo yang dikeluarkan oleh BlackBerry, terlihat aplikasi ini berjalan
dengan baik di sistem operasi atau OS Windows 8.. 4 + Jika gadget Anda telah memenuhi minimum system requirement
tersebut, maka selamat Anda bisa menggunakan BlackBerry Blend untuk menjalankan aplikasi BBM di PC tanpa Emulator..
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dari menggunakan BlackBerry Blend untuk membuka BBM
dibandingkan kita membuka BBM melalui aplikasi yang ada di Smartphone Android atau BlackBerry: • Bisa digunakan tanpa
smartphone BB • Bisa membaca File, SMS dan pesan BBM • Terintegrasi dengan kalender Dan tentunya masih banyak fitur
lain, yang akan saya jelaskan nanti di artikel selanjutnya, namun sementara ini dulu dari saya, dan semoga Cara Menggunakan
BBM di PC yang saya jelaskan diatas dapat memberikan manfaat.

 Fl Studio For Mac

4 +) dan iOS (iOS 7 +) Aplikasi terbaru dari BlackBerry yang saya maksud tersebut adalah BlackBerry Blend.. Jika Anda masih
bingung bagaimana cara download BlackBerry Blend, tidak perlu cemas, karena saya akan menjelasakannya tahap demi tahap
untuk Anda. تحميل العاب ويندوز 7 كاملة جميع
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 • Silahkan, Anda buka Selamat, tanpa menggunakan emulator seperti Bluestack dan Genymotion Anda sudah bisa mengirm
atau melihat pesan yang ada di BlackBerry Messenger (BBM) dengan tampilan yang lebih besar dan jelas.. Cara Install BBM
Pada PC Komputer / Laptop Tanpa Bluestack Baca juga artikel kami lainnya seperti Cara Internet Gratis di HP Android
Dengan Setting VPN. تحميل برنامج وين رار عربي جوجل
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