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Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena regularna:449,00 z?
Cena sprzeda?y z rabatem
Cena sprzeda?y 449,00 z?
Cena sprzeda?y bez VAT 365,04 z?

Zadaj pytanie o produkt
ProducentMicrosoft

Opis
{tab=Opis}

System Windows 10 ??czy w sobie zalety Windows 7 i Windows 8.1.
To system Windows, jaki znasz, tylko lepszy.To znajomy interfejs i ?atwa obs?uga.
Windows 10 jest tak znajomy i ?atwy w u?yciu, ?e poczujesz si? jak ekspert.
Szybko uruchamia si? i wznawia dzia?anie, ma wi?cej wbudowanych zabezpiecze?, które gwarantuj? Twoje bezpiecze?stwo i jest
zaprojektowany do dzia?ania ze sprz?tem i oprogramowaniem, które ju? masz.

Pojawi si? w nim nowa przegl?darka internetowa, aby jeszcze bardziej u?atwi? Ci korzystanie z Internetu. B?dziesz móg? robi? notatki
bezpo?rednio na stronie internetowej za pomoc? klawiatury lub pisma r?cznego, a nast?pnie udost?pnia? je znajomym bez przeszkód.
Zarz?dzanie ciekawymi stronami b?dzie ?atwiejsze ni? kiedykolwiek wcze?niej.
Nowy sposób przeci?gania aplikacji umo?liwi jeszcze bardziej wygodn? i wydajn? prac?. Praca na wielu wirtualnych pulpitach sprawi, ?e nigdy
ju? nie zabraknie Ci miejsca na ekranie przy pracy z wieloma aplikacjami.
Nowy, udoskonalony Sklep umo?liwi Ci wygodne przegl?danie zawarto?ci sklepu i kupowanie doskona?ych tre?ci cyfrowych, takich jak
aplikacje, gry, muzyka i programy telewizyjne, u?ywaj?c komputera, tabletu lub telefonu.
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Nowe Menu Start - jeszcze bardziej wygodne i jeszcze bardziej dopasowane do ciebie! Mo?liwe b?dzie u?ywanie Menu start w formie podobnej
do tego z Windows 7 lub pe?noekranowego w trybie tabletu. System sam wykryje w jakim trybie pracuje i dopasuje si? do twoich potrzeb i trybu
pracy oraz urz?dzenia na którym go u?ywasz.
System zoptymalizowano zarówno do korzystania za pomoc? zwyk?ej myszy i klawiatury, jak równie? do wygodnej obs?ugi dotykiem i rysikiem
w zale?no?ci od tego, jak b?dzie Ci wygodniej!
Jeszcze lepsza wspó?praca z Xbox - b?yskawicznie uruchom nagrywanie filmu z rozgrywki, konkuruj z graczami u?ywaj?cymi konsol i
przesy?aj strumieniowo gry z konsoli Xbox One na urz?dzenie z systemem Windows 10 znajduj?ce si? w dowolnym miejscu w domu.
B?dziesz mia? dost?p do doskona?ych aplikacji od razu po instalacji systemu - Mapy, Zdj?cia, Poczta i kalendarz, Muzyka i Wideo. Aplikacje te
automatycznie b?d? si? synchronizowa?y z twoim dyskiem OneDrive co sprawi, ?e na wszystkich twoich urz?dzeniach b?dziesz móg?
wykonywa? te same zadania w optymalny sposób.
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