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Link do produktu: https://www.programvare.pl/microsoft-windows-10-pro-usb-retail-box-p-70.html

Microsoft Windows 10 Pro USB
Retail Box
Cena brutto

849 zł

Cena netto

690 zł

Cena poprzednia

1 090 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

HAV-00126

Kod producenta

FQC-10173

Kod EAN

0889842534641

Producent

Microsoft

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Windows 10 Pro USB Retail Box

Typ licencji

FPP Retail

Wersja licencji

BOX - komercyjna, bez dedykacji na markę komputera
(można instalować na każdym komputerze)

Kod producenta

FQC-09127

Nośnik

USB Pendrive

Wersja językowa

Multilanguage (Polska)

Architektura

32-bit & 64-bit.

Aktywacja

Produkt aktywowany na stronie producenta Microsoft

Gwarancja

2 lata dla konsumenta / 1 rok dla firmy

Pochodzenie

Microsoft

Windows 10 Pro i jego funkcje w skrócie:
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-

Szerokie menu Start zapewni szybki dostęp do wszystkich funkcji
Szybkie działanie obsługuje wszystko co masz dostępne
Nowa przeglądarka Microsoft Edge, która pomaga w pracy
Najnowsze funkcje i zabezpieczenia
Korzystanie z domeny firmowej z dostępem do plików sieciowych, serwerów i drukarek
Lepsze zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu danych i ochronie z funkcją BitLocker
Logowanie do pulpitu zdalnego i tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą funkcji Hyper-V

Windows 10 Professional jest produktem przeznaczonym dla osób, które cenią sobie sprawność i innowacyjność. Użytkownicy, którzy zetknęli
się z systemem Windows 10 Home bez problemu odnajdą się w Windows 10 Pro, ze względu na powielenie znanych im już funkcji, które w
przypadku Windows 10 zostały dodatkowo wzbogacone, m.in. o : szyfrowanie, zdalne logowanie, czy tworzenie maszyn wirtualnych. Prosty w
obsłudze system doskonale sprawdza się w firmach, które stawiają na efektywną pracę z komputerem.
Windows 10 Pro dba o to, aby jego użytkownicy korzystali z najnowszych funkcji i zabezpieczeń. Pomagają w tym zawsze włączone
aktualizacje. System czuwa także nad bezpieczeństwem swoich klientów, dlatego produkt posiada funkcję BitLocker, odpowiadającą za
szyfrowanie i ochronę danych. Z kolei funkcja Hyper-V ułatwia użytkownikom logowanie do pulpitu zdalnego.
Znajomy użytkownikom system Windows 10 sprawia, że korzystanie z niego jest łatwym i płynnym procesem. System doskonale sprawdza się
również na starszych modelach komputerów, usprawniając ich działanie. Dodatkowym atutem jest funkcja odpowiadająca za oszczędzanie
baterii, która umożliwia dłuższą pracę na systemie.
Kompatybilność systemu Windows 10 z programami działającymi w Windows 7 lub Windows 8/8.1 sprawia, że użytkownicy nie muszą obawiać
się o utratę zapisanych na nim plików i dokumentów.
System posiada funkcje Windows Hello, która umożliwia logowanie się spojrzeniem lub dotykiem, co stanowi szybszą i bezpieczniejszą metodę
połączenia się ze swoim komputerem. Funkcja ta wymaga specjalistycznego sprzętu, w tym czytnika linii papilarnych, czujnika podczerwieni lub
innych czujników biometrycznych.
Microsoft Edge to zupełnie nowa przeglądarka jaką oferuje nam Windows 10. Umożliwia swoim użytkownikom pisanie ręczne lub na klawiaturze
na stronach internetowych oraz łatwe udostępnianie swoich uwag.
Windows 10 jest systemem wielozadaniowym. Umożliwia przyciąganie na ekranie do czterech aplikacji oraz tworzenie wirtualnych pulpitów, w
sytuacji kiedy użytkownik potrzebuje więcej miejsca.
System świetnie odpowiada na potrzeby firm, dlatego warto zaopatrzyć w niego swoje biura. Sprzedawany osobno pakiet Microsoft Office
stanowi doskonałe uzupełnienie systemu.
Wymagania sprzętowe:
Procesor: 1 GHz lub szybszy albo SoC
Pamięć RAM: 1 GB dla wersji 32-bitowej lub 2 GB dla wersji 64-bitowej+
Miejsce na dysku twardym: 16 GB dla 32-bitowego lub 20 GB dla 64-bitowego systemu operacyjnego
Karta graficzna: DirectX 9 lub nowsza ze sterownikiem WDDM 1.0
Ekran: rozdzielczość 1024x600 lub wyższa

Zachęcamy do zakupu nowego systemu operacyjnego: Windows 10 Professional USB Retail BOX
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