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Microsoft Office Home &
Student 2013 PKC PL
Cena brutto

350 zł

Cena netto

285 zł

Cena poprzednia

480 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Office Home & Student 2013 PKC BOX

Typ licencji

PKC BOX (karta klucza produktu)

Wersja licencji

Niekomercyjna dla domu i ucznia

Aktywacja

Produkt pobierany i aktywowany na stronie producenta Microsoft

Liczba użytkowników

Dowolna

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1PC

Architektura

32-bit & 64-bit.

Wersja językowa

Multilanguage

Stan produktu

Nowy z możliwością zarejestrowania do konta Microsoft

Gwarancja

Tak

Kupując ten produkt otrzymają Państwo oryginalnie zafoliowane pudełko BOX, z kartą redempcyjnego klucza produktu, który pozwoli zarejestrować program do
pełnej wersji na swoim koncie Office.

Microsoft Office Home and Student 2013 - dedykowany pakiet dla użytkowników domowych i studentów. Zaprojektowany tak aby pomagał tworzyć i
komunikować się szybciej, dzięki nowym, oszczędzającym czas funkcjom i przejrzystemu, nowoczesnemu interfejsowi. MS Office Home & Student pozwala
zapisywać dokumenty w chmurze w usłudze SkyDrive i uzyskiwać do nich dostęp z niemal dowolnego miejsca. Pakiet zawiera najnowsze wersje programów Word,

wygenerowano w programie shopGold

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

Excel, PowerPoint i OneNote, Outlook. Udoskonalony interfejs użytkownika zoptymalizowano pod kątem używania ekranu dotykowego, pióra lub
klawiatury.
Szybsze odznaczanie zadań do wykonania:
• Wykorzystaj wszystkie możliwości pakietu Office w urządzeniach z systemem Windows 8 z udoskonalonym interfejsem użytkownika, który
został zoptymalizowany pod kątem obsługi dotykowej, używania klawiatury i pióra.
• Lepszy wygląd i obsługa sprawiają, że mniej rzeczy rozprasza uwagę użytkownika, i poprawiają wygodę czytania.
• Nowy ekran startowy zawiera wybór ostatnio używanych dokumentów i szablonów, by móc szybko rozpocząć pracę.
Uproszczenie sposobu komunikacji.
• Używaj programu OneNote do tworzenia i udostępniania notatek, zdjęć, stron sieci Web, notatek głosowych i innych materiałów.
• Pozwalaj innym na czytanie i przewijanie Twoich dokumentów programu Word w czasie rzeczywistym przy użyciu przeglądarki, nawet jeśli nie
mają tej aplikacji.
• Skoncentruj się na swojej publiczności dzięki narzędziom programu PowerPoint, które pozwalają Ci w trakcie prezentacji zrobić powiększenie
albo przejść płynnie do innych stron bez ujawniania slajdów pomiędzy nimi.
Wymagania systemowe:
- procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz lub szybszy, architekturze x86 lub 64-bitowej z zestawem instrukcji SSE2,
- 1 GB pamięci RAM (32-bitowy) / 2 GB pamięci RAM (64-bitowy),
- 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
- system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 z platformą .NET 3.5 lub nowszą,
- karta graficzna obsługująca sterownik DirectX 10.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

