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Microsoft Windows 8/8.1
Professional Pudełko BOX DVD
TR-Polski
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

3UR-00008

Opis produktu
Wersja Językowa :

Polska

Przeznaczenie :

Firma/Dom

Liczba Stanowisk :

1

Rodzaj Licencji :

Komercyjny

Okres trwania licencji :

Dożywotnia /Wieczysta

Wersja Licencji :

Pudełkowa BOX DVD

System operacyjny :

Windows 8.1 Pro Pudełko BOX TR/Polski
Zwinny i atrakcyjny system ze zwróconym menu Start
System operacyjny Windows 8.1 bazuje na wersji Windows 8, ale zawiera także inne dość ważne, innowacyjne dodatki, które
uczynią Twoją pracę i rozrywkę bardziej komfortowymi. Jednym z głównych powodów, by zakupić Windows 8.1 jest jego
szybkość, intuicyjność i przejrzystość pulpitu oraz okien. Z uwagi na niższe wymaganie sprzętowe, Windows 8.1 posiada
lepszą niż poprzednik stabilność, szybkość oraz zabezpieczenia. Edycja Professional jest zaprojektowana dla bardziej
wymagających użytkowników prywatnych jak i dla ludzi biznesu.

Nowy interfejs kafelkowy Metro
Windows 8.1 oferuje przejrzysty i wizualnie atrakcyjny interfejs użytkownika, którym można bardzo łatwo operować zarówno
dotykowo, jak i przy użyciu myszy i klawiatury. Kafelki odpowiadają aplikacjom i ustawieniom mogą się swobodnie zmieniać.
Dodatkowo, poza szybkim odnajdywaniem Twoich ulubionych programów, nowy design zaoferuje Ci także informacje
pogodowe, podgląd nowych postów na portalach społecznościowych lub nawet cen akcji na giełdzie. Dla użytkowników, którzy
nie są fanami nowego designu istnieje proste rozwiązanie - Metro można bardzo łatwo wyłączyć.

Zaawansowane wyszukiwanie
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Wyszukuj pliki, ustawienia oraz treści w Internecie za pomocą skrótu klawiszowego Win + S. Intuicyjne narzędzie do
wyszukiwania przyspieszy pracę i zawsze odnajdziesz to, czego potrzebujesz. Dodano o wiele więcej przestrzeni w polu
wyszukiwarki dla bardziej dokładnych wyników.

Multitasking
Jeden monitor to dla Ciebie za mało? Nie z nowym systemem. Będziesz miał teraz okazję zobaczyć kilka aplikacji obok siebie,
w zależności od rozdzielczości monitora. Dodatkowo możesz zaznaczyć szerokość innego okna programu i wypełnić nim cały
pulpit. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, by pracować nad projektem i oglądać mecz lub czatować ze znajomymi w tym
samym czasie!

Zintegrowany schowek w chmurze
Aplikacja SkyDrive dla przechowywania zdjęć, plików wideo i innych dokumentów jest zintegrowany bezpośrednio w systemie i
nie muszą być modernizowane. Dodatkowo, działa to tak samo przy zarządzaniu plikami w stylu “przeciągnij i przerzuć” lub
przy automatycznej synchronizacji plików pomiędzy Twoim PC, laptopem lub tabletem. Ponadto SkyDrive będzie
synchronizował system i zabezpieczał Twoje ustawienia.

Ponad 100 aplikacji w Windows Store
Możesz łatwo rozszerzyć swoje podstawowe programy systemowe wraz z nową aplikacją od Windows Store, wbudowaną w
interfejs Metro. Store (Sklep) oferuje szeroką gamę aplikacji rekomendowaną przez innych użytkowników lub ekspertów
Microsoftu. Skupia się przede wszystkim na oferowaniu aplikacji, które mogą Ci się przydać i spodobać.
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