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

Opis
{tab=Opis}

Baw si? i pracuj wydajnie.
Korzystaj z komputera w ka?dej sferze ?ycia — twórz, baw si?, poznawaj, utrzymuj kontakty i pracuj.
Korzystaj ze wszystkich funkcji za po?rednictwem nowego ekranu startowego lub dobrze znanego pulpitu.
Odkrywaj popularne i wyj?tkowe aplikacje w Sklepie Windows.
Spersonalizuj swój system, wykorzystuj?c dodatkowe rozmiary kafelków, kolory i t?a.
Pracuj wydajniej dzi?ki mo?liwo?ci wy?wietlania obok siebie aplikacji i stron.
Uzyskuj dost?p do zdj?? i plików praktycznie z ka?dego miejsca dzi?ki wbudowanej us?udze SkyDrive.
Korzystaj z bezpiecznych i szybkich funkcji wyszukiwania, przegl?dania oraz udost?pniania.
Nowo?ci w systemie Windows 8.1
Wydajna praca i ?wietna zabawa.
Za pomoc? systemu Windows 8.1 mo?esz szybko przegl?da? strony internetowe, ogl?da? filmy, gra? w gry, dopracowywa? swoje CV i tworzy?
atrakcyjne prezentacje na tym samym komputerze. Nowo?ci? jest mo?liwo?? rozmieszczenia na ekranie nawet trzech aplikacji na raz.
Ekran startowy.
Spersonalizuj ekran startowy, aby uzyskiwa? szybki dost?p do wiadomo?ci, kontaktów, serwisów spo?eczno?ciowych i aplikacji. Dopasuj
urz?dzenie do swoich potrzeb, wybieraj?c w?asne kolory i t?a oraz korzystaj?c z czterech ró?nych rozmiarów kafelków.
Aplikacje, które lubisz.
Oprócz wbudowanych aplikacji do obs?ugi poczty i kontaktów oraz obróbki zdj?? i filmów masz równie? do wyboru tysi?ce popularnych aplikacji
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dost?pnych do pobrania w Sklepie Windows, takich jak Skype, Deezer, Tuba.Fm, czy Halo: Spartan Assault.
Mysz, klawiatura, a teraz tak?e ekran dotykowy.
Windows 8.1 ?wietnie wspó?pracuje z ró?nymi urz?dzeniami, takimi jak ekran dotykowy oraz mysz i klawiatura. Bez wzgl?du na to, jakiego
u?ywasz urz?dzenia, mo?esz szybko i p?ynnie prze??cza? aplikacje, przesuwa? elementy i przemieszcza? si? mi?dzy ró?nymi obszarami
systemu.
Twoje pliki — gdziekolwiek jeste?.
Skorzystaj z us?ugi SkyDrive, która zapewnia sta?y dost?p do zdj?? i wa?nych plików przy u?yciu telefonu, tabletu lub komputera. Po
zalogowaniu si? do ka?dego ze swoich komputerów z systemem Windows 8.1 przy u?yciu konta Microsoft natychmiast zobaczysz swoje t?o,
preferencje wy?wietlania i inne ustawienia.
Dobrze znany pulpit.
Z ekranu startowego mo?esz za jednym klikni?ciem przej?? do tradycyjnego pulpitu Windows i u?ywa? systemu w dotychczasowy sposób.
Wielozadaniowo?? w przyst?pnej formie.
Teraz mo?esz bez trudu robi? kilka rzeczy na raz. Opcja przypinania aplikacji obok siebie na jednym ekranie zdecydowanie upraszcza
jednoczesne wykonywanie wielu zada?.
Bezpiecze?stwo.
Zapora systemu Windows, program antywirusowy Windows Defender oraz us?uga Windows Update zapewniaj? sta?y dost?p do aktualizacji i
wi?ksze bezpiecze?stwo.
Szybko??.
Windows 8.1 szybciej si? uruchamia, sprawniej prze??cza aplikacje i bardziej efektywnie korzysta z energii ni? poprzednie wersje systemu
Windows, ??cznie z Windows 7.
Zachowaj wszystkie pliki.
Pliki, aplikacje i ustawienia u?ywane w systemie Windows 7 mo?esz bez trudu przenie?? do systemu Windows 8.1.
U?ywaj dobrze znanych programów.
Programy dzia?aj?ce w systemie Windows 7 b?d? tak?e dzia?a? w Windows 8.1.
{tab=Specyfikacja}

Producent
Rodzaj
Wersja
J?zyk
Rodzaj licencji
Ilo?? stanowisk
Wymagania sprz?towe

MICROSOFT
SYSTEM OPERACYJNY
8.1 PROFESSIONAL
POLSKI
OEM
1
Procesor 1 GHz lub szybszy z obs?ug? technologii PAE, NX i SSE2
2 GB pami?ci RAM
20 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Rozdzielczo?? ekranu 1366 x 768
Procesor graficzny zgodny z DirectX 9 ze sterownikiem WDDM
Komputer z obs?ug? wielodotyku w przypadku korzystania z funkcji
dotykowych
Dost?p do Internetu (za który mog? by? naliczane op?aty)
Konto Microsoft (wymagane w przypadku niektórych funkcji) ? to nic
innego jak bezp?atny adres email np. kasia@hotmail.com
Oddzielne oprogramowanie do ogl?dania filmów na DVD
Licencja na program Windows Media Center jest sprzedawana
oddzielnie.
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