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Link do produktu: https://www.programvare.pl/adobe-illustrator-cs6-p-68.html

Adobe Illustrator CS6
Cena brutto

3 700 zł

Cena netto

3 008 zł

Cena poprzednia

3 900 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Producent

Adobe

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Adobe Illustrator CS6
Wersja językowa: Polska lub Angielska
Platforma: Windows lub MAC
To już ostatnia szansa na zakupienie wieczystej licencji programu Adobe!
Pamiętaj! Legalna wersja oprogramowania to taka, którą możesz zarejestrować na swoim koncie.
Tylko wtedy jesteś prawnym właścicielem licencji i możesz z niej legalnie korzystać!
Dlatego, sprzedawane przez Nas licencje są oryginalne oraz przypisywane do nowego nabywcy zgodnie z zasadami licencjonowania Adobe wraz
z transferem licencji.
Uważaj na programy Adobe w bardzo niskich cenach. Najczęściej są to licencje grupowe,
już zarejestrowane, których nie możesz legalnie używać w firmie.

Legalne oprogramowanie graficzne firmy Adobe
Licencja komercyjna bez terminu ważności

Illustrator CS6

Pełna aktywacja i rejestracja na nowego nabywcę
Adobe Illustrator CS6 - pakiet dostępny w języku Polskim lub Angielskim (trzeba wybrać)
Wersje RETAIL można przenosić na inne komputery po awarii, reinstalacji, po zmianie komputera
Liczba stanowisk PC + Laptop
Licencja nowa rejestrowana przez dystrybucję Adobe System
Pakiet zawiera licencje z kluczem aktywacyjnym
Licencja bezterminowa
System operacyjny Windows lub MAC (trzeba wybrać po zakupie)
Rejestracja - transfer licencji Adobe

Rejestracja licencji Adobe na nowego nabywcę - użytkownika końcowego, zostanie wykonana przez support firmy Adobe
To gwarancja, że zakupiona licencja jest oryginalna, komercyjna i zweryfikowana na Twoim koncie, w systemie Adobe ID.

wygenerowano w programie shopGold

Dożywotnia wersja programu Adobe CS6 na zasadach licencjonowania pełnej pudełkowej BOX

- możliwość instalacji na dodatkowym komputerze
- możliwość przenoszenia licencji między stanowiskami
- możliwość odsprzedaży programu innemu nabywcy
* Zamawiając oprogramowanie Illustrator CS6 w formie elektronicznej podajesz dane konta klienta końcowego do wygenerowania licencji
przez oficjalny kanał dystrybucji Adobe System Software.
System Windows
Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® 64,
Microsoft® Windows XP z dodatkiem Service Pack 3; Windows 7,
Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 768 (zalecana rozdzielczość 1280 x 800) z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszanie
sprzętowe, standard OpenGL 2.0, kolory 16-bitowe i mającą 512 MB pamięci VRAM,
1 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak
możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących opartych na pamięci flash,
1 GB pamięci RAM,
W przypadku funkcji multimedialnych wymagane oprogramowanie QuickTime 7.6.6,
Stacja dysków DVD-ROM,
W przypadku usług online* wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem.

System Mac OS
Wielordzeniowy procesor Intel 64-bit,
Mac OS X 10.6.8 lub 10.7,
Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 768 (zalecana rozdzielczość 1280 x 800) z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszanie
sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 512 MB pamięci VRAM,
2 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak
możliwości zainstalowania w systemie plików z opcją rozróżniania wielkości znaków i na wymiennych urządzeniach magazynujących
opartych na pamięci flash,
1 GB pamięci RAM,
W przypadku niektórych funkcji opartych na przyspieszaniu GPU wymagana obsługa grafiki w standardach Shader Model 3.0 i OpenGL
2.0,
Stacja dysków DVD-ROM,
W przypadku usług online wymagane szerokopasmowe połączenie z Internetem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Platforma: Windows , MAC
Wersja językowa: Polska , Angielska
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