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Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Zadaj pytanie o produkt
ProducentMicrosoft

Opis
{tab=Opis}
?atwiejszy w u?yciu
Korzystanie z komputera jest prostsze dzi?ki nowym funkcjom nawigacyjnym: Aero Shake, listom szybkiego dost?pu oraz przyci?ganiu. Wygl?d
i dzia?anie systemu Windows mo?na dostosowa? zgodnie z oczekiwaniami u?ytkownika, zmieniaj?c w tym celu kompozycje i programy paska
zada?. Konfigurowanie sieci domowej oraz pod??czanie drukarek i innych urz?dze? jest ?atwiejsze ni? kiedykolwiek. System Windows 7 Home
Premium obs?uguje najnowsze urz?dzenia i oprogramowanie.
Szybszy
Szybsze przechodzenie do trybu u?pienia i wznawianie komputera. Pe?ne wykorzystanie 64-bitowej architektury komputera i pami?ci.
Pod??czanie do sieci bezprzewodowych jest szybkie i proste.
Najlepsza rozrywka na komputerze
Ogl?daj, wstrzymuj, przewijaj i nagrywaj programy telewizyjne w programie Windows Media Center. Ogl?daj ulubione filmy w formacie DVD.
Zintegrowane kodery-dekodery wideo i audio w systemie Dolby.
Telewizja i filmy
Mo?na ogl?da? telewizj?, wstrzymywa? j? oraz nagrywa? na ?ywo za pomoc? programu Windows Media Center. Pó?niej mo?na zabra?
nagrania ze sob?, korzystaj?c z komputera przeno?nego, telefonu lub przeno?nego odtwarzacza multimedialnego. Program Media Center
obs?uguje teraz wi?ksz? liczb? ?wiatowych standardów telewizyjnych, a je?li multimedia i wy?wietlacz maj? wysok? rozdzielczo??, mo?na
cieszy? si? filmami w pe?nej krasie standardu High Definition.
Przesy?anie strumieniowe multimediów
Funkcja Odtwarzaj do umo?liwia przesy?anie strumieniowe muzyki i filmów do innych komputerów z uruchomionym systemem Windows 7 w
domu lub do zgodnych telewizorów i zestawów stereo w sieci domowej. W przypadku pobytu z dala od domu (w pracy, kawiarni, na lotnisku)
dost?p do muzyki, filmów i zdj?? na komputerze domowym mo?na uzyska? przez Internet, korzystaj?c z funkcji Zdalnego przesy?ania
strumieniowego multimediów.

1 / 2

Oprogramowanie:

MS Windows Home Premium 7 SP1 OEM 32Bit POLISH 1-pack LCP

?atwe udost?pnianie w domu
Dzi?ki grupie domowej mo?na udost?pnia? muzyk?, zdj?cia, filmy, dokumenty, a nawet drukarki komputerom z systemem Windows
7pracuj?cym w sieci domowej. Po skonfigurowaniu grupy domowej wystarczy wybra? biblioteki do udost?pnienia.
Raj dla graczy
Niezale?nie od tego, czy gra dotyczy walki z kosmitami, jazdy terenowej, czy innego rodzaju wirtualnej rozrywki, niezwykle realistyczna grafika
zapewniana przez technologi? DirectX 11 zapiera dech w piersiach. Ponadto system Windows 7 Home Premium jest dostarczany z ró?nymi
zabawnymi grami - w tym z kilkoma popularnymi grami internetowymi, w które mo?na gra? w trybie online, rzucaj?c wyzwanie przeciwnikom z
ca?ego ?wiata.
Szybki, zabawny i osobisty
System Windows 7 jest zaprojektowany pod k?tem uzyskania jak najwi?kszej wydajno?ci. Po wybraniu systemu Windows 7 Home Premium (lub
uaktualnieniu systemu Windows 7 Starter do tej wersji) u?ytkownik uzyskuje dost?p do zabawnych sposobów personalizowania komputera,
takich jak bezp?atne kompozycje, oraz przydatnych nowych funkcji pulpitu, takich jak Shake i Peek.
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