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Microsoft Office Home &
Business 2013 FPP Retail ESD
PL
Cena brutto

750 zł

Cena netto

610 zł

Cena poprzednia

795 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Office Home and Business 2013

Licencja

ESD ( Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania)

Wersja licencji

Detaliczna/Retail (można używać w domu i w firmie)
* Wersje RETAIL można przenosić na inne komputery po awarii,
reinstalacji lub po zmianie komputera.

Aktywacja

Produkt pobierany i aktywowany na stronie Microsoft

Liczba użytkowników

Dowolna

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1PC

Architektura

32-bit & 64-bit.

Wersja językowa

Polska (Multilanguage)

Stan produktu

NOWY - Nie używany, nieaktywowany z możliwością przypisania do
konta
Microsoft Live

Kupując ten produkt otrzymają Państwo cyfrowy klucz, który pozwoli aktywować pakiet Office Home and Business 2013 do pełnej wersji. Na Państwa adres e-mail
zostanie wysłana wiadomość zawierająca klucz rejestracyjny oraz link do programu.
Office 2013 Home and Business to pakiet przeznaczony zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i niewielkich firm. Nowoczesny
interfejs oraz praktyczne funkcje pomagają w szybszym tworzeniu oraz łatwiejszej komunikacji. Dzięki usludze SkyDrive można zapisywać
dokumenty w chmurze, w związku z czym mamy do nich dostęp o każdej porze i z każdego miejsca. W pakiecie znajdują się najnowsze wersje

wygenerowano w programie shopGold

Programvare
http://www.programvare.pl
sklep@programvare.pl

wielu przydatnych programów, takich jak: Word, Excel, PowerPoint i OneNote, Outlook – są one cenione przez uzytkoników domowych, ale także
bardzo przydatne przy prowadzeniu małej firmy. Interfejs został udoskonalony, co sprawia, że można korzystać z niego za pomocą klawiatury,
pióra lub ekranu dotykowego.
Po zakupie otrzymają Państwo na adres mailowy klucz aktywacyjny oraz link do programu. Zamówienie jest realizowane błyskawicznie.
Oznacza to, że nie trzeba oczekiwać na przesyłkę, ale już po krótkim czasie jest możliwe korzystanie z zakupionego programu.
Wymagania systemowe:
-

system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 z platformą .NET 3.5 lub nowszą,
1 GB pamięci RAM (32-bitowy) / 2 GB pamięci RAM (64-bitowy),
karta graficzna obsługująca sterownik DirectX 10,
3 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz lub szybszy, architekturze x86 lub 64-bitowej z zestawem instrukcji SSE2.

Zapraszamy do zakupu jakże dobrego i polecanego produktu jakim jest: Office Home and Business 2013 FPP Retail
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