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DE ICON CREATIE APP MET EMBEDDED COMPRESSOR!
Slechts een paar klikken en je bent klaar! Sleep een afbeelding naar het app-venster. Selecteer een naam voor de nieuw gemaakte
pictogrammen en kies de locatie waar u ze wilt opslaan. Klik op Save en Quick icons zal de rest voor u doen!
Er zijn geen minimale of maximale resolutie vereisten voor de afbeelding die u in de app neerzet.
Nadat het aanmaakproces is voltooid, brengt de app u naar de locatie van het pictogram.

INGESLOTEN COMPRESSIE
Gebruik veel minder ruimte voor uw pictogrammen in de app-assets, op de harde schijf en verminder de grootte van het appinstallatieprogramma!
Er is geen behoefte aan een extra tool om uw pictogrammen te comprimeren en te lanceren beelden achteraf omdat de “Quick icons ” is
de eerste icon creatie app met zijn eigen ingebouwde compressor. De compressie kan mogelijk meer dan 60% ruimte besparen, de
beeldkwaliteit wordt slechts licht verminderd.

CREATIEVE OVERLAYS
Pas visuele effecten en laatste aanrakingen toe op de pictogrammen.

PICTOGRAMMEN VOOR APPS EN WEBCREATIE
-Mobiel en desktop,
-Klassieke favicon. ico (48×48),
-Touch-iconen voor alle mobiele platformen,
-Favicons (PNG-bestanden).

WIL JE MEER?
De volledige versie creëert iconen start images en XCode-assets voor iPhone, iPad, Apple Watch en macOS.
Download Quick icons Lite nu! Probeer onze volledige versie van Quick Icons (https://neonway.nl/quickicons/)!
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