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MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO
32/64 BOX VUP ORYGINAŁ
CENA:

379,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: microsoft

OPIS PRZEDMIOTU

System operacyjny Microsoft Windows 8 (8.1)
Professional PL UPG 32/64-bit BOX
3UR-00030

Wersja upgrade pozwala zaktualizować z dowolnej wersji
Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 na najnowszy
system Windows 8.1 pro i docelowo za darmo na Windows
10 pro

System Windows 8 został na nowo zaprojektowany na
potrzeby pełnej personalizacji. Na ekranie startowym można
umieścić ulubione kontakty, aplikacje i witryny, aby mieć do
nich natychmiastowy dostęp i oszczędzić czas. Tym co różni
Windows 8 Pro od Windows 8 to rozszerzone funkcje
biznesowe systemu. Dzięki nim łatwo połączysz się z
sieciami ﬁrmowymi, będziesz miał szybki dostęp do
dokumentów ﬁrmowych nawet będąc poza biurem,
zaszyfrujesz dane. To tylko kilka z całego szeregu
rozszerzonych funkcji Windows 8 Pro.
Główne zalety

8- nowy wygląd, funkcje oraz lepsze
aplikacje.
Ulubione kontakty, aplikacje i witryny można
umieścić bezpośrednio na ekranie startowym.
Dynamiczne kafelki pozwalają łatwo korzystać z
ulubionych elementów. Na przyciągniętych do siebie
aplikacjach można jednocześnie wykonać wiele
czynności. Pliki muzyczne, zdjęcia i dokumenty
można zapisać w chmurze w ramach usługi SkyDrive.
Warto skorzystać ze znakomitych aplikacji
dostępnych w sklepieWindows. Przed zakupem można
je wypróbować. Po zalogowaniu się na dowolny
komputer z systemem Windows 8 można skorzystać z
własnych ustawień i aplikacji.
Windows

Szybkie działanie i intuicyjna obsługa, z Twoim
nowym systemem.
Ulubione kontakty, aplikacje i witryny można
umieścić bezpośrednio na ekranie startowym, aby
mieć do nich natychmiastowy dostęp. System
W i n d o w s 8 może być obsługiwany za pomocą
klawiatury, myszy lub dotyku. Za pośrednictwem
ekranu dotykowego komputera można szybko
dowolnie zmieniać wielkość wyświetlanego obrazu, a
także grupować znakować i zmieniać układ aplikacji
na ekranie startowym. Ulubione witryny można
przeglądać za pomocą obsługującej system Windows
8 całkowicie nowej, atrakcyjnej, szybkiej i intuicyjnej
przeglądarki Internet Explorer 10, która idealnie
współdziała z ekranem dotykowym.

Baw się i pracuj jednocześnie dzięki nowemu
wyglądowi i aplikacjom.
W sklepie Windows dostępne są tysiące aplikacji.
Przed zakupem można je wypróbować, zapoznać się
z ich ocenami i rankingami oraz udostępnić ulubione
aplikacje znajomym. Na przyciągniętych do siebie
aplikacjach można jednocześnie wykonać wiele
czynności. Na przykład można rozmawiać ze
znajomym na czacie podczas przeglądania mapy
albo oglądać ﬁlm podczas przeglądania poczty. W
systemie Windows 8 wykonywanie dwóch czynności
naraz jest bardzo proste. System W i n d o w s 8
udostępnia w razie potrzeby tradycyjny pulpit znany z
poprzedniej wersji. System Windows 8 jest dostępny w
wersji na tablet, laptop, tabletolaptop albo desktop.
Wszystkie te wersje zapewniają doskonałą
wydajność zarówno w zastosowaniach służbowych,
jak i rozrywkowych.

Zmieniaj ustawienia Windows 8 i dostosuj go do
swoich potrzeb.
System Windows 8 można spersonalizować w zakresie
ulubionych kontaktów, aplikacji i witryn. Do ekranu
startowego można przypiąć ulubione kafelki w
pożądanym układzie. Po wybraniu zdjęcia w celu
utworzenia niepowtarzalnego hasła obrazkowego
można przeciągnąć po nim palcem, aby się
zalogować. Po dobraniu kolorów, tła i zdjęcia na
ekranie blokowania system Windows 8 staje się
emanacją użytkownika. System Windows jest zawsze
spersonalizowany. Po zalogowaniu się na dowolny
komputer z systemem Windows 8 można skorzystać z
własnych ustawień i aplikacji. Z zakupionej w sklepie
Windows aplikacji można korzystać zasadniczo nawet
na 5 komputerach.

Niezakłócony przepływ informacji, dzięki
ciągłym aktualizacjom.
System Windows 8 dynamicznie obsługuje ulubione
kontakty, aplikacje i witryny. Dzięki dynamicznym
kafelkom i terminowym powiadomieniom przepływ
informacji jest niezakłócony Funkcje wyszukiwania
aplikacji, plików, ustawień i stron są dostępne z
każdego miejsca w systemie Windows 8. W dowolnej
chwili można skorzystać z doskonałych aplikacji,
takich jak Poczta, Kalendarz, Zdjęcia, Wiadomości i
SkyDrive. Dane można zapisać online w ramach
usługi SkyDrive. Dostęp do chmury jest realizowany
z każdego miejsca.

Porównaj wersje

Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor :

1 GHz lub szybszy z obsługą PAE, NX i SSE2 Pamięć RAM: 1 GB (wersja 32bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa) Miejsce na dysku twardym: 16 GB (wersja 32bitowa) lub 20 GB (wersja 64-bitowa)
Karta graﬁczna: Microsoft DirectX 9 ze sterownikiem WDDM

Rodzina oprogramowania
Wersja językowa
Wersja produktu
Typ licencji
Liczba stanowisk
Typ nośnika

Windows 8 Pro 32/64 bit BOX DVD PL Anytime upgrade
Polska
Upgrade BOX
Upgrade produktu
1
2 Płyty DVD 32/64 bit
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