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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-windows-81-professional-used-pl-p-341.html

Microsoft Windows 8.1
Professional Used PL
Cena brutto

79,00 zł

Cena netto

64,23 zł

Cena poprzednia

170,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa OEM 32/64 Bit
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: (komercyjna) dom i firma, bezterminowa
Stan: Używany
Legalność: System 100% legalny potwierdzony fakturą vat, pochodzi z microsoft
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Przeznaczenie: 1 komputer PC
Otrzymacie Państwo:
- klucz do instalacji i aktywacji pełnej i legalnej wersji
- instrukcje instalacji i aktywacji
- linki do pobrania instalki w obrazie ISO ze strony producenta
- fakturę Vat jako dowód zakupu
- certyfikat w PDF wystawiony przez CYBERUSŁUGI
Windows 8.1 Professional:

Korzystaj z komputera w każdej sferze życia — twórz, baw się, poznawaj, utrzymuj kontakty i pracuj.
Korzystaj ze wszystkich funkcji za pośrednictwem nowego ekranu startowego lub dobrze znanego pulpitu.
Odkrywaj popularne i wyjątkowe aplikacje w Sklepie Windows.
Spersonalizuj swój system, wykorzystując dodatkowe rozmiary kafelków, kolory i tła.
Pracuj wydajniej dzięki możliwości wyświetlania obok siebie aplikacji i stron.
Uzyskuj dostęp do zdjęć i plików praktycznie z każdego miejsca dzięki wbudowanej usłudze SkyDrive.
Korzystaj z bezpiecznych i szybkich funkcji wyszukiwania, przeglądania oraz udostępniania.
Chroń swoje dane za pomocą szyfrowania BitLocker.
Łącz się ze swoim komputerem PC przy pomocy zdalnego pulpitu.
Łącz się z siecią firmową za pomocą domen.
Nowości w systemie Windows 8.1

Wydajna praca i świetna zabawa.
Za pomocą systemu Windows 8.1 możesz szybko przeglądać strony internetowe, oglądać filmy, grać w gry, dopracowywać
swoje CV i tworzyć atrakcyjne prezentacje na tym samym komputerze. Nowością jest możliwość rozmieszczenia na ekranie
nawet trzech aplikacji na raz.

Ekran startowy.
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Spersonalizuj ekran startowy, aby uzyskiwać szybki dostęp do wiadomości, kontaktów, serwisów społecznościowych i aplikacji.
Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb, wybierając własne kolory i tła oraz korzystając z czterech różnych rozmiarów kafelków.

Aplikacje, które lubisz.
Oprócz wbudowanych aplikacji do obsługi poczty i kontaktów oraz obróbki zdjęć i filmów masz również do wyboru tysiące
popularnych aplikacji dostępnych do pobrania w Sklepie Windows, takich jak Skype, Deezer, Tuba.Fm, czy Halo: Spartan
Assault.

Mysz, klawiatura, a teraz także ekran dotykowy.
Windows 8.1 świetnie współpracuje z różnymi urządzeniami, takimi jak ekran dotykowy oraz mysz i klawiatura. Bez względu
na to, jakiego używasz urządzenia, możesz szybko i płynnie przełączać aplikacje, przesuwać elementy i przemieszczać się
między różnymi obszarami systemu.

Twoje pliki — gdziekolwiek jesteś.
Skorzystaj z usługi SkyDrive, która zapewnia stały dostęp do zdjęć i ważnych plików przy użyciu telefonu, tabletu lub
komputera. Po zalogowaniu się do każdego ze swoich komputerów z systemem Windows 8.1 przy użyciu konta Microsoft
natychmiast zobaczysz swoje tło, preferencje wyświetlania i inne ustawienia.

Dobrze znany pulpit.
Z ekranu startowego możesz za jednym kliknięciem przejść do tradycyjnego pulpitu Windows i używać systemu w
dotychczasowy sposób.

Wielozadaniowość w przystępnej formie.
Teraz możesz bez trudu robić kilka rzeczy na raz. Opcja przypinania aplikacji obok siebie na jednym ekranie zdecydowanie
upraszcza jednoczesne wykonywanie wielu zadań.

Bezpieczeństwo.
Zapora systemu Windows, program antywirusowy Windows Defender oraz usługa Windows Update zapewniają stały dostęp do
aktualizacji i większe bezpieczeństwo.

Szybkość.
Windows 8.1 szybciej się uruchamia, sprawniej przełącza aplikacje i bardziej efektywnie korzysta z energii niż poprzednie
wersje systemu Windows, łącznie z Windows 7.

Zachowaj wszystkie pliki.
Pliki, aplikacje i ustawienia używane w systemie Windows 7 możesz bez trudu przenieść do systemu Windows 8.1.
Używaj dobrze znanych programów.
Programy działające w systemie Windows 7 będą także działać w Windows 8.1
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