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ENGLISH-GREEK SOFTWARE (QuickTime) 
SAMPLE TRANSLATION 

 

Read me before you install QuickTime 6.5 
 
QuickTime allows you to play back audio 
and video on your computer.  
 
Requirements 
QuickTime 6.5 requires Mac OS X version 
10.2.8 or higher. Make sure you have the 
latest update of Mac OS X. Get the latest 
update by choosing Apple menu > System 
Preferences, then clicking Software 
Update, and then Update Now or Check 
Now. After you install an update, it's a 
good idea to click Update Now or Check 
Now again to make sure you've gotten all 
the latest versions.  
 
What's new in QuickTime 6.5 
QuickTime 6.5 delivers a number of new 
features and important updates, including: 
•  Creation and playback of mobile 
multimedia in the new 3GPP2 format. 
•  Enhanced support for iMovie, iDVD, and 
Final Cut Pro. 
•  Experience Instant On streaming, 
providing immediate access to media with 
no buffer delays. 
•  Purchase the MPEG-2 Playback 
Component to add MPEG-2 playback 
support to QuickTime (available at 
store.apple.com). 
 
For more information 
For more information about using 
QuickTime, open QuickTime and 
choose Help > QuickTime Player 
Help. 

Πληροφορίεσ προσ ανάγνωςη πριν από την εγκατάςταςη του 
QuickTime 6.5 
 
Το QuickTime επιτρζπει την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο ςτον 
υπολογιςτή ςασ.  
 
Απαιτήςεισ 
Το QuickTime 6.5 απαιτεί Mac OS X 10.2.8 ή ανώτερη ζκδοςη. 
Βεβαιωθείτε ότι διαθζτετε την πιο πρόςφατη ενημζρωςη του Mac 
OS X. Μπορείτε να λάβετε την πιο πρόςφατη ενημζρωςη 
μεταβαίνοντασ ςτο μενοφ Apple > System Preferences 
(Προτιμήςεισ ςυςτήματοσ). Κατόπιν, κάντε κλικ ςτο Software 
Update (Ενημζρωςη λογιςμικοφ) και ςτο Update Now (Ενημζρωςη 
τώρα) ή ςτο Check Now (Ζλεγχοσ τώρα). Μετά από την 
εγκατάςταςη μιασ ενημζρωςησ, ςασ ςυνιςτοφμε να κάνετε εκ 
νζου κλικ ςτο Update Now (Ενημζρωςη τώρα) ή ςτο Check Now 
(Ζλεγχοσ τώρα) για να βεβαιωθείτε ότι διαθζτετε όλεσ τισ 
τελευταίεσ εκδόςεισ.  
 
Νέεσ λειτουργίεσ ςτο QuickTime 6.5 
Το QuickTime 6.5 προςφζρει μια ςειρά νζων δυνατοτήτων και 
ςημαντικών ενημερώςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξήσ: 
•  Δημιουργία και αναπαραγωγή κινητών πολυμζςων ςτη νζα 
μορφή 3GPP2. 
•  Βελτιωμζνη υποςτήριξη για iMovie, iDVD και Final Cut Pro. 
•  Ροή Instant On που παρζχει άμεςη πρόςβαςη ςε πολυμζςα 
χωρίσ καθυςτερήςεισ προςωρινήσ αποθήκευςησ. 
•  Δυνατότητα αγοράσ του MPEG-2 Playback Component για την 
προςθήκη τησ υποςτήριξησ αναπαραγωγήσ MPEG-2 ςτο 
QuickTime (διατίθεται ςτη διεφθυνςη store.apple.com). 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τη χρήςη του 
QuickTime, ανοίξτε το QuickTime και επιλζξτε Help 
(Βοήθεια) > QuickTime Player Help (Βοήθεια για το 
QuickTime Player). 

 


