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Cập nhật thông tin mới nhất về nhà thiết kế Cho Anh Em. Tải ứng dụng đám mây sáng tạo qua . Đăng ký trong Adobe (đối với chưa có)3. Có thể sử dụng Creative Cloud.4. Chọn phần chia nhỏ cài đặt nó thôi (d ăn ko)5. Cani winrar (vô địch V-League) . Ảnh: 19:00 (ảnh: #NowAcademy post_type.course) course_style:random, taxonomy:course-cat, featured_style:custom_block,
grid_columns:clear2 col-md-6, grid_number:2, grid_link:1} UPDATE (Tháng 10 năm 2020) - Các liên kết này vẫn hoạt động để tải xuống trình cài đặt cc 2019 ban đầu. Bây giờ bạn cũng có thể nhận được cc mới của Adobe 2021 Liên kết tải xuống trực tiếp! Tháng 10 năm ngoái, Adobe đã công bố ra mắt CC 2019 mới, mà công ty cho biết là sự ra mắt sản phẩm lớn nhất kể từ khi
họ lần đầu tiên giới thiệu Creative Cloud hơn sáu năm trước. Pam Clark, Giám đốc cấp cao cho Photoshop, kêu lên, Hôm nay là của xa các quảng cáo sản phẩm lớn nhất và khởi động kinh nghiệm của sự nghiệp của tôi vào nhóm Photoshop, và trong Adobe. Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp quá nhiều đổi mới mới tuyệt vời cho khách hàng trong cùng một ngày. Tôi không thể
chờ đợi để xem những gì nó tạo ra! Và từ những gì chúng ta đã thấy, nó có vẻ là sự thật. Có những cập nhật quan trọng trên toàn bộ bộ công cụ và dịch vụ, bao gồm các công cụ đám mây sáng tạo hoàn toàn mới, cũng như các tính năng và cải tiến mới đáng kể cho các ứng dụng hiện có và thậm chí một số bất ngờ. Như mọi khi, tất cả các bản cập nhật ứng dụng CC được bao
gồm mà không mất thêm chi phí. CC Software 2019 có sẵn trên toàn thế giới tải về thông qua Creative Cloud Desktop App ... Điều này có nghĩa là mọi người đều có bản nâng cấp miễn phí hoặc dùng thử miễn phí, nhưng một số người muốn hoặc cần truy cập trực tiếp vào các công cụ mới mà không cần sử dụng trình quản lý ứng dụng/tải xuống của Adobe. Và chúng tôi có một
số tin tức tuyệt vời: Adobe vừa phát hành một bộ đầy đủ (hàng chục!) các liên kết tải xuống trực tiếp cho bản phát hành CC 2019 mới và bạn sẽ tìm thấy chúng trong bảng dưới đây. Các liên kết này đi đến các tệp xác thực và an toàn nằm trên máy chủ của Adobe, được đảm bảo chính hãng, an toàn, hợp pháp và sẽ không thay đổi. Họ cung cấp cho bạn truy cập ngay lập tức
cộng với khả năng sử dụng trình quản lý tải xuống của riêng bạn (DLM) nếu bạn gặp khó khăn mà Adobe thường sử dụng và muốn có được các công cụ hoặc bản dùng thử mà không có nó ... Chúng cũng có thể hữu ích nếu bạn muốn trình cài đặt ngoại tuyến cc 2019 sử dụng, lưu trữ hoặc sao lưu (tức là sao chép vào ổ usb flash, ghi nó vào phương tiện các hệ thống hoặc máy
móc không được kết nối khác, v.v.). Đặc biệt: Về mặt pháp lý tải về hàng chục cuốn sách Adobe miễn phí trong một thời gian giới hạn! Hầu hết mọi người tải về các bản án bằng cách đăng ký trong Cấp độ thành viên CC và việc sử dụng ứng dụng Creative Cloud Desktop để chọn và tải xuống bất kỳ hoặc tất cả các sản phẩm này, mặc dù với các liên kết trực tiếp bên dưới, không
cần tư cách thành viên để truy cập các bản dùng thử miễn phí. Cho dù bạn chỉ xem xét đăng ký một ứng dụng như Photoshop CC 2019 hoặc nhận được Creative Cloud đầy đủ, bạn luôn có thể sử dụng các bản dùng thử miễn phí này để cài đặt, chạy và kích hoạt phần mềm mới trên hệ thống của mình mà không cần cài đặt lại. Tất cả các công cụ CC 2019 sẽ được cài đặt và
chạy cùng nhau trên cùng một máy tính cùng với bất kỳ phiên bản Adobe cũ nào như CC 2018, CC 2017, CC 2015, CS6, CS5, CS4 và CS3. Các xét nghiệm cc này có đầy đủ chức năng trong 7 ngày nghỉ. Miễn phí chứng khoán! Tải xuống hơn 75.000 tài sản cao cấp từ Bộ sưu tập miễn phí của Adobe Stock Free mới Quan trọng, tất cả các ngôn ngữ sản phẩm có sẵn (ngoại trừ
tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập) được bao gồm trong một bản tải xuống đa ngôn ngữ duy nhất và phần mềm sẽ được cài đặt tại vị trí đĩa và ngôn ngữ của chương trình được đặt trong tùy chọn của ứng dụng CC Desktop của bạn (với giá trị hợp lý)... Vì vậy, có thể cài đặt ở nơi khác trên máy tính của bạn ngoài C:, cũng như với một ngôn ngữ khác - nhưng bạn phải chỉ ra rằng bằng
cách sử dụng ứng dụng Desktop. Nếu bạn cần cài đặt các ngôn ngữ bổ sung, chỉ cần chạy cùng một trình cài đặt một lần nữa sau khi chọn một ngôn ngữ khác trong Preferences.So mà không cần thêm ado, đây là các liên kết CC 2019! Creative Cloud 2019 – Adobe CC 2019 Download Links – ALL Languages[UPDATE (Tháng 10 năm 2020) – Các liên kết này vẫn hoạt động để
tải xuống các trình cài đặt CC 2019 ban đầu. Nếu bạn đang sử dụng Chrome và không hoạt động, hãy thử một trình duyệt khác. Nếu bạn đang tìm kiếm nối kết trực tiếp tới các phiên bản mới nhất của năm 2021, hãy xem bài đăng này.] Adobe CC 2019Trực tiếp tảiWindowsmacOSSizeInstallerSizeInstallerFotoshop CC 2019 (64-bit)1.7 GBDownload1.6 GBDownloadLightroom CC
2019909 MBDownload885 MBDownLightloadroom Classic CC 2019 1.6 3 GBDownload1.3 GBDownloadIllustrator CC 2019 (32-bit)1.9 GBDownload Illustrator CC 2019 (64-bit)1.9 GBDownload2.0 GBDownloadInDesign CC 2019 (32 bit))931 MBDesign CC 2019 (64-bit)987 MBDownload916 MBDownloadInCopy CC 2019 (32-bit)916 MBDownload InCopy CC 2019 (64-bit)970
MBDown9 tải MBDownloadDreamweaver CC 2019 (32bit)983 MBDownload Dreamweaver CC 2019 (64bit)1.0 GBDownload776 MBDownloadAdobe Muse CC 2018771 MBloadDown707 MBDownloadAnimate CC 2019 (Flash Pro)1.5 GBDownload1.7 GBDownloadDimension CC 20191.4 GBDownload1.4 GBDownloadAdobe XD CC 2019—****Character Animator CC 20191.1
GBDownload1.1 GBDownload1.1 GBDownPremloadiere Rush CC 20191.1 GBDownload1.1 GBDownPremloadiere Rush CC 20191.1 GBDownload1.1 GBDownPremloadiere Rush CC 20191.1 7 GBDownload1.7 GBDownloadPremiere Pro CC 20191.7 GBDownload1.8 GBDownload After CC Effects 20192.0 GBDownload2.0 GBDownloadAudition CC 20 19624 MBloadDown635
MBDownloadPrelude CC 2019751 MBDownload799Down MBMediaload CC 20191.3 GBDownload1.4 GBDownloadBridge CC 2019 (32-bit)921 MBDownload Pont CC 2019 (64-bit)1.10 GBDownload925 MBDownloadSpeedGrade CC 2015339 MBDownload360 MBDownloadFuse CC 20173.7 GBDownload3.7 GBDownloadEdge Animated CC CC MBDownload * 137
MBDownload * CC Desktop App (v. 5.3.1.470)268 MBDownload * 200 MBDownload * CC Desktop App (v. 5.2.1.441)252 MBloadDown * CC Desktop App (v. 4.9.0.504)326 MBDownload*263 MBDownload*Các công cụ khác có trong Creative Cloud 2019Acrobat Pro DC 2019 (32bit)883 MBDownload743 MBDownloadAdobe Camera Raw 12.2.1460 MBDownload465 MBloadFlash
Builder 4.7 (32bit)1.0 GBDownload Flash Builder 4.7 Press (64bit)1.0 GBDownload1.0 GBDownload1.0 GBDownload Flash Builder 4.7 Press (64bit)1.0 GBDownload1.1 GBDownloadFireworks CS6438 MBDownload*627 MBDownload*Encore CS6 (readme)1.1 GBDownload*1.6 GBDownload*6 GBDownload ExtendScript Toolkit CC94 MBDownload96 MBDownloadAdobe Gaming
SDK 1.4296 MBDownload315 MBDownloadTouch App Plugins4 MBDownload8 MBDownload8 MBTải xuốngCreaative Cloud Packager356 MBDownload*162 MBDownload** = Để truy cập các trình cài đặt này, trước tiên hãy làm theo hướng dẫn tải xuống tại đây. Thuê bao CC cũng có thể tải xuống và sử dụng CC 2021, CC 2020, CC 2018, CC 2017, CC 2015.5, CC 2015, CC
2014, CC 2013 và/hoặc CS6. Xem các yêu cầu hệ thống CC để biết thông tin nền tảng hoàn chỉnh.** = Hiện tại, ứng dụng Adobe XD CC (Thiết kế trải nghiệm) không thể được cài đặt bất kể tải xuống trực tiếp. Để yêu cầu trình cài đặt XD ngoại tuyến tiêu chuẩn từ ngành công nghiệp Adobe, vui lòng bỏ phiếu và nhận xét ở đây. [ Những ứng dụng khác nhau làm gì? Thực hiện lựa
chọn Hướng dẫn nội dung sáng tạo trên đám mây. ]Đây là các liên kết đến các bản dựng mới của chương trình, không phải bản cập nhật trong trang web, vì vậy chúng không yêu cầu bất kỳ thứ gì khác để cài đặt đầy đủ trên Windows hoặc Mac. Tất cả các bản tải xuống này sẽ được cài đặt cùng với bất kỳ phiên bản trước nào trên máy tính của bạn, vì vậy bạn không phải gỡ cài
đặt các phiên bản Creative Cloud (CC) hoặc Creative Suite (CS) cũ hơn - mặc dù bạn có thể nếu muốn. Một số người dùng thích giữ các đánh giá trước đó xung quanh khi họ bắt kịp tốc độ với các tính năng mới và có những khách hàng đã cài đặt nhiều phiên bản CC (trở lên) trên một máy tính duy nhất. Cuối cùng, điều quan trọng là phải biết rằng các yêu cầu hệ thống đã thay
đổi, để tận dụng lợi thế của các tính năng và công nghệ mới nhất của hệ điều hành ... Trên máy Mac, việc phát hành CC 2019 hiện yêu cầu macOS X 10.12 Sierra trở lên. Nếu bạn chưa chạy macOS mới nhất, bạn có thể nhận bản cập nhật miễn phí của Apple lên phiên bản macOS 10.14 Mojave mới nhất. Trên PC, Windows 10 (phiên bản 1703 trở lên) hoặc Windows 7 sẽ hoạt
động cho hầu hết các ứng dụng Creative Cloud. Nhưng lưu ý rằng Windows 7 không còn được hỗ trợ cho các công cụ video và âm thanh CC và Windows 8.1 hoàn toàn không được hỗ trợ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem yêu cầu hệ thống CC 2019 đầy đủ. Nếu những ứng dụng này không phù hợp với bạn, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng CC 2018 cũ hơn. Có gì mới
trong Adobe CC 2019? Không, không, không, không. Xem Thêm đã làm việc các liên kết này cho bạn? Hy vọng rằng họ đã giúp; Vui lòng biết với một bình luận dưới đây ... Bạn có thắc mắc về BĐKH? Chỉ cần hỏi dưới đây và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời nhanh chóng! Theo kịp với mới nhất trong phần mềm Adobe - theo chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter, hoặc
đăng ký với nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi ... Bạn cũng có thể nhập email của mình và gửi bài viết mới trong hộp thư đến của bạn. Chúng tôi được hỗ trợ bởi độc giả; khi bạn mua thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng liên kết. Ủy ban.
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